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Ponuka očkovania pre školákov od 12 rokov v celom kraji

Comirnaty (BNT162b2) je takzvaná vakcína na báze mRNA (mRNA = kuriérska 
kyselina ribónová). MRNA obsahuje „plán“ proteínu na povrchu koronavírusu 
SARS-CoV-2 („pichľavý proteín“). Výsledkom vakcinácie je, že sa modrotlač 
dostane do častí tela prostredníctvom drobných tukových častíc (tukových 
nanoprotilátok). Potom krátko produkujú korónový proteín (S proteín), neskôr sa
plán v bunkách opäť rozloží. To stimuluje tvorbu protilátok proti cudzorodému 
proteínu. Ak očkovaná osoba príde do styku s koronavírusom neskôr, je rýchlo 
rozpoznateľná a cielená.

Vakcína Comirnaty (Biontech / Pfizer) je od konca mája 2021 schválená aj pre 
deti a dospievajúcich vo veku od 12 do 15 rokov. Organizácia StiKo v súčasnosti 
odporúča očkovať iba deti so zdravotnými problémami, očkované však môžu byť
všetky deti vo veku od 12 rokov, ktoré to chcú a s ktorými rodičia súhlasia. 
Dočasné vedľajšie účinky očkovania, ako sú bolesť v mieste vpichu, vyčerpanie, 
bolesti hlavy, bolesti svalov alebo kĺbov, zimnica alebo horúčka, sú bežné, 
zvyčajne však zostávajú mierne. To je typické pre tento typ vakcíny. Zatiaľ 
neexistujú náznaky závažných vedľajších účinkov. Všetky očkovacie reakcie boli
krátkodobé (1 - 3 dni) a odzneli bez následkov. V súčasnosti sa v Izraeli av 
ojedinelých prípadoch v Nórsku a Nemecku vyšetrujú zriedkavé prípady zápalu 
myokardu, najmä po očkovaní mladých mužov vakcínou MRNA. Do konca mája 
bolo pre Comirnaty zo 160 miliónov očkovaní prijatých 122 podozrení na ľahkú 
myokarditídu a 126 perikarditídy. Žiadny z postihnutých mladých mužov 
nemusel byť liečený v nemocnici, na zotavenie zvyčajne stačil samotný fyzický 
odpočinok.

Účinnosť vakcíny bola skúmaná na schválenie v štúdii s približne 2 200 deťmi a 
dospievajúcimi vo veku od 12 do 15 rokov. Prvé hodnotenie sa uskutočnilo v 
polovici marca 2021. Do tej doby uplynuli priemerne 2 mesiace po druhom. Boli 
vylúčené deti s veľmi vážnymi chorobami, ťažkou imunodeficienciou alebo s 
iným osobitným rizikom.

Riziko vzniku Covid-19 sa očkovaním Comirnaty významne (o 100%) znížilo.



Vakcína je bezpečná a delta vlna ohrozuje na jeseň každodenný školský život! 
Bavorské združenie všeobecných lekárov tiež odporúča očkovať každého, kto 
má viac ako 12 rokov. Radi by sme študentom spolu s ich učiteľmi pomohli, aby 
mohli ísť na jeseň do normálneho školského roka bez školských uzávierok a 
domáceho vzdelávania. Preto s vakcinačným centrom Altmühlfranken a ja 
ponúkam túto očkovaciu kampaň školám v okrese!

Môžete ma kontaktovať v prípade ďalších otázok!
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Koordinačný lekár v okr


