In Deutschland gilt das Masernschutzgesetz.
Es gilt für alle, die
1. in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind,
und/oder
2. einen Kindergarten oder eine Schule besuchen.
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Jetzt die 2. Masernimpfung vorziehen!

INFO:
Impfen –
Masernschutz

Das Gesetz besagt, dass diese Personen zwei Impfungen
gegen Masern haben müssen.
HINWEIS:
In der Ukraine ist die zweite Impfung gegen Masern erst mit dem
6. Lebensjahr empfohlen. Da Kinder im Alter unter 5 Jahren das
höchste Risiko haben, schwer an Masern zu erkranken, wird in
Deutschland Kindern die zweite Impfung gegen Masern ab dem
15. Lebensmonat empfohlen.
Vergleich zweite Impfung gegen Masern:
- Ukraine: mit 6. Lebensjahr
- Deutschland: mit 15. Lebensmonat
Damit Verzögerungen bei der Aufnahme von Kindern in Schulen
und Kindertagesstätten vermieden werden ist es ratsam, so bald wie
möglich einen vollständigen Impfschutz gegen Masern sicherzustellen.

Impf-Empfehlungen
in Deutschland
Infos zum Masernschutz

Die Masern-Impfung und viele weitere Impfungen sind
bei den mobilen Impfteams vor Ort verfügbar!
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Сделайте сейчас вторую прививку от кори!

Зробіть друге щеплення від кору зараз!

В Германии действует Закон о защите от кори.

У Німеччині діє Закон про захист від кору.

Согласно ему, все, кто
1. находится в приютах для беженцев
и/или
2. посещают школу или детский сад.

Згідно з ним , всі, хто
1. знаходиться у притулках для біженців
та/або
2. відвідують школу або дитячий садок.

должны получить 2 прививки от кори.

мають отримати 2 вакцини проти кору.

Примечание:
В Украине вторая прививка от кори рекомендована в возрасте 6
лет. Так как дети в возрасте до 5 лет имеют самый высокий риск
тяжелого течения заболевания, в Германии вторая прививка от
кори рекомедована уже в возрасте 15 месяцев.

в Україні друга вакцина против кору рекомендована у віці
6 років. Так як діти у віці до 5 років мають найвищий ризик
важкого перебігу хвороби, у Німеччині друга вакцина
рекомендована вже у віці 15 місяців.

Сравнение 2-й прививки от кори:
- Украина: в возрасте 6 лет
- Германия: с 15 месяцев

Порівняння 2-го щеплення від кору:
- Україна: у віці 6 років
- Німеччина: з 15 місяців

Поэтому необходимо как можно скорее получить полную
иммунизацию против кори, таким образом также можно избежать
задержек с приемом детей в школы и детские сады.

Тому необхідно якнайшвидше отримати повну імунізацію
проти кору, таким чином можна також уникнути затримок з
прийомом дітей до шкіл та дитячих садків.

Вакцинация против кори и многие другие прививки доступны в
мобильных бригадах по вакцинации на месте!

Вакцинація проти кору та багато інших щеплень доступні в
мобільних бригадах з вакцинації на місці!

Примітка:

