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Ponudba cepljenja za šolarje od 12. leta starosti po vsej 
okrožju

Comirnaty (BNT162b2) je tako imenovano cepivo na osnovi mRNA (mRNA = 
messenger ribonic acid). MRNA vsebuje "načrt" za beljakovino na površini 
koronavirusa SARS-CoV-2 ("bodeča beljakovina"). Kot rezultat cepljenja načrt 
pride v dele telesa prek drobnih maščobnih delcev (maščobnih nanoteles). Nato 
kratek čas proizvajajo koronski protein (S protein), kasneje se načrt v celicah 
ponovno razgradi. To spodbuja tvorbo protiteles proti tujim beljakovinam. Če 
cepljena oseba kasneje pride v stik s koronavirusom, ga hitro prepoznamo in 
usmerimo.

Cepivo Comirnaty (Biontech / Pfizer) je od konca maja 2021 odobreno tudi za 
otroke in mladostnike med 12. in 15. letom starosti. StiKo trenutno priporoča 
cepljenje samo otrok z zdravstvenimi težavami, vendar se lahko cepijo vsi 
otroci, stari 12 let in več, ki to želijo in katerih starši se strinjajo. Začasni 
neželeni učinki cepljenja, kot so bolečina na mestu injiciranja, izčrpanost, 
glavobol, bolečine v mišicah ali sklepih, mrzlica ali zvišana telesna temperatura, 
so pogosti, vendar običajno ostanejo blagi. To je značilno za to vrsto cepiva. 
Zaenkrat ni znakov resnih neželenih učinkov. Vse reakcije cepljenja so bile 
kratkotrajne (1–3 dni) in so se umirile brez posledic. Redke primere vnetja 
miokarda, zlasti po cepljenju mladih moških s cepivom MRNA, trenutno 
preiskujejo v Izraelu, v posameznih primerih pa na Norveškem in v Nemčiji. 
Konec maja je bilo od 160 milijonov cepljenj za družbo Comirnaty prejetih 122 
sumov blagega miokarditisa in 126 perikarditisa. Nobenega prizadetega 
moškega ni bilo treba zdraviti v bolnišnici; samo fizični počitek je običajno 
zadostoval za okrevanje.

Učinkovitost cepiva so preučili za odobritev v študiji, v kateri je sodelovalo 
približno 2200 otrok in mladostnikov med 12 in 15 leti. Prvo ocenjevanje je bilo 
sredi marca 2021. Do takrat sta po drugem pretekla povprečno 2 meseca. 
Otroci z zelo resnimi boleznimi, hudo imunsko pomanjkljivostjo ali drugimi 
posebnimi tveganji so bili izključeni.



Tveganje za razvoj Covid-19 se je s cepljenjem z zdravilom Comirnaty znatno (za
100%) zmanjšalo.

Cepivo je varno, delta val pa jeseni ogroža vsakdanje šolsko življenje! Tudi 
Bavarsko združenje splošnih zdravnikov priporoča cepljenje oseb, starejših od 
12 let. Učencem bi radi pomagali, da se lahko jeseni brez zapiranja šol in šolanja
na domu odpravijo v normalno šolsko leto. Zato s cepilnim centrom 
Altmühlfranken ponujamo to akcijo cepljenja šolam v okrožju!

Vabimo vas, da me kontaktirate z dodatnimi vprašanji!
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