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Πληροφορίες εμβολιασμού 

 

 
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες παιδιών κι εφήβων, 

Ο εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού ήταν και είναι η λύση για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. Ωστόσο, η πανδημία του κορωνοϊού δεν έχει νικηθεί ακόμα. Με αυτήν μας την 
επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού για παιδιά κι 
εφήβους και να σας παρουσιάσουμε τις δυνατότητες εμβολιασμού που παρέχονται εδώ στο 
Όφενμπαχ. 

Με την διαρκή εξέλιξη των σχεδίων υγιεινής στα σχολεία μας και την συνεχή εφαρμογή των 
σχεδίων αυτών μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού. Το εμβόλιο κατά του 
κορωνοϊού έχει στόχο να μειώσει κατά το δυνατό τις περιπτώσεις βαριάς νόσησης και 
μακροχρόνιων επιπτώσεων της νόσου στον πληθυσμό. 

Στην επικαιροποιημένη σύσταση εμβολιασμού που ανακοίνωσε η Μόνιμη Επιτροπή 
Εμβολιασμού (STIKO) του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ συνιστάται ο εμβολιασμός για όλα τα 
παιδιά ηλικίας 5 εώς 11 ετών που έχουν προϋπάρχοντα νοσήματα. Επιπλέον, συστήνεται 
ιδιαιτέρως ο εμβολιασμός για παιδιά, στο περιβάλλον των οποίων υπάρχουν άτομα που 
διατρέχουν υψηλό κίνδυνο βαριάς νόσησης από Covid-19 και δεν μπορούν να 
προστατευτούν επαρκώς ή καθόλου μέσω του προσωπικού τους εμβολιασμού.  Αν ωστόσο 
το επιθυμείτε εσείς, αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, μπορούν να εμβολιαστούν και τα παιδιά 
σας χωρίς να έχουν υφιστάμενα νοσήματα. Επιπρόσθετα, από τον Αύγουστο του 2021 
μπορούν να εμβολιαστούν όλοι οι έφηβοι ηλικίας 12 έως 17 ετών, επίσης χωρίς να έχουν 
προϋπάρχοντα νοσήματα. Για αυτήν την ηλικιακή ομάδα συστήνεται πλέον επίσης η 
λεγόμενη ενισχυτική δόση τρεις μήνες μετά τη βασική ανοσοποίηση.  

Το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού δεν συνιστάται μόνο επειδή προστατεύει από τη μετάδοση 
και τη βαριά νόσηση, αλλά και επειδή εξακολουθούμε να μην γνωρίζουμε πόσο συχνά 
εμφανίζονται μακροχρόνιες επιπτώσεις της νόσησης από κορωνοϊό (η λεγόμενη 
μακροχρόνια COVID) σε παιδιά και εφήβους. Η Επιτροπή STIKO συμμερίζεται την εκτίμηση 
ότι, σύμφωνα με τις γνώσεις που διαθέτουμε επί του παρόντος, τα πλεονεκτήματα του 
εμβολιασμού υπερτερούν και στα παιδιά και τους εφήβους σε σύγκριση με τον κίνδυνο πολύ 
σπάνιων παρενεργειών από το εμβόλιο. 
Εξάλλου, με τον πλήρη εμβολιασμό και την ενισχυτική δόση πληρούνται οι κανόνες 2G 
(απαιτούμενα: ανάρρωση ή εμβολιασμός) και 3G (απαιτούμενα: ανάρρωση, εμβολιασμός ή 
αρνητικό τεστ) στην καθημερινή ζωή και διευκολύνεται η πρόσβαση σε χώρους (αναψυχής) 
κάθε είδους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.  

Ο Δήμος του Όφενμπαχ παρέχει από τον Δεκέμβριο του 2021 διάφορες δυνατότητες 
εμβολιασμού για παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών χωρίς χρόνο αναμονής. Οι έφηβοι από 12 
ετών και πάνω μπορούν να εμβολιάζονται επίσης στο εμβολιαστικό κέντρο του Όφενμπαχ 
στο κτήριο Bernardbau. Μπορείτε να βρείτε όλες τις παρεχόμενες δυνατότητες εμβολιασμού 
και τις τρέχουσες πληροφορίες σχετικά με το θέμα των εμβολίων στην ιστοσελίδα 
www.offenbach.de/impfen  

Για τον εμβολιασμό θα πρέπει να προσκομίσετε το βιβλιάριο εμβολιασμού και την κάρτα 
ασφάλισης υγείας, εφόσον αυτό είναι δυνατό. Είναι, όμως, υποχρεωτικό να έχετε μαζί σας 
την (παιδική) ταυτότητα.  Για τον εμβολιασμό απαιτούνται επίσης το έντυπο ιατρικού 
ιστορικού και το ενημερωτικό φυλλάδιο για τα εμβόλια mRNA, τα οποία πρέπει να τα έχετε 
μαζί σας συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα. Για τα παιδιά σας τα έντυπα αυτά θα τα 
συμπληρώσετε εσείς ως γονείς και κηδεμόνες. Παρακαλούμε, λάβετε υπ’ όψη σας ότι για τον 
παιδικό εμβολιασμό πρέπει να υπάρχει η συγκατάθεση όλων των κηδεμόνων του παιδιού. 
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Δεν είναι ωστόσο απαραίτητο να προσέλθουν και οι δύο στο ραντεβού. Μία υπογραφή αρκεί. 
Στην ιστοσελίδα www.offenbach.de/impfen μπορείτε να βρείτε τον σχετικό σύνδεσμο για να 
κατεβάσετε το έντυπο συγκατάθεσης. Σε περίπτωση που δεν έχετε τη δυνατότητα να 
συμπληρώσετε τα έντυπα πριν το ραντεβού, μπορείτε να τα συμπληρώσετε και επί τόπου 
στο εμβολιαστικό κέντρο.  

Φυσικά, αν το επιθυμείτε, μπορείτε να συμβουλευτείτε  διεξοδικά τους γιατρούς στο 
εμβολιαστικό κέντρο.  

Πληροφορίες για το παιδικό εμβόλιο της Biontech: 
Στα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών παρέχονται εμβόλια προσαρμοσμένα αναλόγως. Η πιο 
σημαντική διαφορά με τα εμβόλια των ενηλίκων της Biontech έγκειται στη δοσολογία και την 
ποσότητα της χορηγούμενης δραστικής ουσίας. Αντί για 30 μικρογραμμάρια δραστικής 
ουσίας στη δόση των 30 χιλιοστόλιτρων, στα παιδιά χορηγείται δόση 20 χιλιοστόλιτρων με 
μόνο 10 μικρογραμμάρια δραστικής ουσίας. Η σύνθεση του εμβολίου έχει επίσης υποστεί 
μία ελαφριά προσαρμογή, προκειμένου αφενός να βελτιωθεί η ικανότητα αποθήκευσης των 
εμβολίων και αφετέρου να εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά θα ανεχθούν το εμβόλιο όσο το 
δυνατόν καλύτερα. 

 


