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Ofertă de vaccinare la nivel județean pentru școlari de la 
vârsta de 12 ani

Comirnaty (BNT162b2) este un așa-numit vaccin pe bază de ARNm (ARNm = 
acid ribonic mesager). ARNm conține „schema” pentru o proteină de pe 
suprafața coronavirusului SARS-CoV-2 („proteina spinoasă”). Ca urmare a 
vaccinării, schema pătrunde în părțile corpului prin mici particule de grăsime 
(nanocorpii de grăsime). Apoi produc proteina corona (proteina S) pentru o 
perioadă scurtă de timp, ulterior planul fiind descompus din nou în celule. Acest 
lucru stimulează formarea de anticorpi împotriva proteinei străine. Dacă 
persoana vaccinată intră ulterior în contact cu coronavirusul, acesta este 
recunoscut și vizat rapid.

Vaccinul Comirnaty (Biontech / Pfizer) a fost, de asemenea, aprobat pentru copii
și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 15 ani de la sfârșitul lunii mai 2021. 
În prezent, StiKo recomandă vaccinarea numai a copiilor cu probleme de 
sănătate, dar pot fi vaccinați toți copiii cu vârsta de peste 12 ani care doresc 
acest lucru și ai căror părinți sunt de acord. Efectele secundare temporare ale 
vaccinărilor, cum ar fi durerea la locul injectării, epuizarea, cefaleea, durerile 
musculare sau articulare, frisoanele sau febra sunt frecvente, dar de obicei 
rămân ușoare. Acest lucru este tipic acestui tip de vaccin. Până în prezent nu 
există indicii de reacții adverse grave. Toate reacțiile de vaccinare au fost de 
scurtă durată (1-3 zile) și s-au calmat fără consecințe. Cazuri rare de inflamație 
miocardică, în special după vaccinarea tinerilor cu vaccinul MRNA, sunt în 
prezent cercetate în Israel și, în cazuri izolate, în Norvegia și Germania. Până la 
sfârșitul lunii mai, 122 de suspiciuni de miocardită ușoară și 126 de pericardite 
fuseseră primite pentru Comirnaty din 160 de milioane de vaccinări. Niciunul 
dintre tinerii afectați nu a trebuit tratat în spital; odihna fizică singură a fost de 
obicei suficientă pentru recuperare.

Eficacitatea vaccinului a fost examinată pentru aprobare într-un studiu cu 
aproximativ 2.200 de copii și adolescenți între 12 și 15 ani. Prima evaluare a 
avut loc la jumătatea lunii martie 2021. Până atunci, trecuseră în medie 2 luni 
după a doua. Copiii cu boli foarte grave, imunodeficiență severă sau alte riscuri 



speciale au fost excluși. Riscul de a dezvolta Covid-19 a scăzut semnificativ (cu 
100%) prin vaccinarea cu Comirnaty.

Vaccinul este sigur și valul delta amenință viața școlară de zi cu zi în toamnă! 
Asociația bavareză a medicilor generaliști recomandă, de asemenea, vaccinarea
oricărei persoane cu vârsta peste 12 ani. Am dori să îi ajutăm pe elevi, împreună
cu profesorii lor, să poată merge la un an școlar normal în toamnă fără 
închiderea școlii și școala la domiciliu. De aceea, Centrul de vaccinare 
Altmühlfranken și eu oferim această campanie de vaccinare școlilor din district!

Sunteți binevenit să mă contactați cu întrebări suplimentare!
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