Szanowni Państwo,
szczepienie przeciwko COVID-19 jest naszą główną bronią w ochronie populacji przed
wirusem i w stopniowym ograniczaniu jego krążenia.
Liczne badania przeprowadzone w różnych kontekstach wykazały, że szczepienie to jest
bardzo skuteczne przeciwko ciężkim postaciom choroby i znacznie zmniejsza ryzyko
zarażenia i przeniesienia wirusa.
Dlatego Belgia, podobnie jak wiele innych krajów na świecie, uważa, że osiągnięcie
wysokiego odsetka w pełni zaszczepionych osób w populacji jest warunkiem normalizacji
życia w społeczeństwie i stopniowego znoszenia ograniczeń nałożonych od początku
pandemii.
Postępy poczynione w ostatnich miesiącach w kwestii szczepień już umożliwiły nam
podjęcie kroków w tym kierunku. Jednak proces ten jest częściowo hamowany przez
duże różnice między regionami, przy czym w Brukseli wskaźniki szczepień pozostają
szczególnie niskie.
W tej sytuacji konieczne wydaje się zwiększenie dostępu do wysokiej jakości informacji
na temat szczepień, udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania oraz ułatwienie
dostępu do szczepionki tym osobom, które chcą się zaszczepić. Stąd też podjęta w
szkołach inicjatywa skierowana do młodych osób w wieku 12 lat i starszych, a także do
ich rodziców i kadry nauczycielskiej.

Dlaczego młodzi ludzie potrzebują szczepionki?
Ponieważ młodzi ludzie również mogą zarazić się koronawirusem. Mimo że często
łagodniej chorują, nadal mogą przenosić wirusa na inne osoby, w tym osoby starsze i
bardziej wrażliwe, z którymi mają kontakt.
Szczepiąc siebie i/lub wyrażając zgodę na zaszczepienie swojego dziecka, chronią
Państwo osoby wokół siebie. Pomagają Państwo również spełnić jeden z warunków
powrotu życia społecznego i organizacji szkolnych do normalności (brak konieczności
używania masek, zmniejszenie ryzyka kwarantanny itp.).

Jak mogę zaszczepić dziecko?
1. Za pośrednictwem istniejącego punktu szczepień. Można wejść na stronę
https://coronavirus.brussels/ lub zadzwonić do centrum obsługi telefonicznej pod
numer 02/214.19.19. Można umówić wizytę dla swojego dziecka lub dla siebie, jeśli
jeszcze Państwo nie byli umówieni. Możliwe jest również zaszczepienie się bez
wizyty w regionalnych centrach szczepień (wtedy jednak należy towarzyszyć dziecku,
jeśli ma mniej niż 16 lat).
2. W ramach szkoły za pośrednictwem zespołu na rzecz promocji zdrowia w szkołach.
W nadchodzących tygodniach Państwa dziecko będzie miało możliwość, za Państwa
zgodą, zaszczepienia się w szkole przez pracowników służby zdrowia. Wkrótce
otrzymają Państwo praktyczne informacje na temat tej inicjatywy, a także formularz
zgody rodziców.
Bez względu na to, którą opcję Państwo wybiorą, dziecko zawsze będzie szczepione pod
ścisłym nadzorem lekarskim. Co więcej, szczepienie jest całkowicie bezpłatne: żadna
opłata nie będzie wymagana niezależnie od Państwa sytuacji społecznej czy statusu
podatkowego.
W przypadku młodych osób poniżej 18 roku życia Najwyższa Rada ds. Zdrowia i
belgijskie organy zdrowia publicznego zalecają stosowanie szczepionek PFIZER i
Moderna. Te szczepionki są bezpieczne i zostały już podane dziesiątkom milionów ludzi
w Belgii i na całym świecie. Aby dziecko było w pełni chronione, musi otrzymać dwie
dawki tej szczepionki.

Gdzie mogę zadawać pytania dotyczące szczepień?
W załączniku do niniejszego listu znajduje się lista odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania dotyczące szczepień.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania natury medycznej, zawsze mogą się
Państwo skontaktować z farmaceutą lub lekarzem rodzinnym. Jeśli nie mają Państwo
lekarza rodzinnego, można zadzwonić pod numer 1710. Wiele informacji można
znaleźć również na następujących stronach internetowych, które można odwiedzić ze
swoim dzieckiem:
-https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1 ;
-https://www.laatjevaccineren.be/ ;
-https://www.info-coronavirus.be/en/vaccination/;
-https://www.jemevaccine.be/ ;
-https://www.coronavirus.brussels ;
-https://www.watwat.be/corona
-https://padlet.com/informationjeunesse/tudosespas

Czy jako rodzic nadal mogę się zaszczepić?
Jak wspomniano powyżej, szczepiąc się pomagamy chronić swoją rodzinę i osoby
wokół. Naprawdę dążymy do zwiększenia wskaźnika szczepień we wszystkich grupach
wiekowych, więc zapraszamy do szczepienia wszystkie osoby, które jeszcze tego nie
zrobiły.
Praktyczne informacje można znaleźć na stronie https://coronavirus.brussels/ lub
można zadzwonić do centrum obsługi telefonicznej pod numer 02/214.19.19. Możliwe
jest również zaszczepienie się bez wizyty w regionalnych centrach szczepień.
Na koniec, można również przyjść do szkoły w dniu szczepienia dziecka. W zależności
od dostępnych dawek Państwo również mogą otrzymać szczepionkę, czego jednak nie
można zagwarantować. Proszę się nie wahać wyrazić zainteresowania zaszczepieniem
się w szkole z dzieckiem.

Dziękujemy bardzo za uwagę.

