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Programul de imunizare pentru Anul 8 –
informații pentru părinți
De ce este importantă imunizarea?
Imunizarea apără de boli infecțioase care prezintă un risc
mărit de îmbolnăvire gravă, dizabilitate și deces. Vaccinele
declanșează o reacție imunitară care apără oamenii dacă
intră din nou în contact cu boala, în mediul înconjurător.
Înainte de a fi aprobate, toate vaccinele accesibile acum
în Australia trebuie să treacă de probe riguroase privind
siguranța. Vaccinele sunt monitorizate în continuu, pentru
asigurarea siguranței și a eficacității. Citiți informații
suplimentare privind siguranța vaccinelor și rarele efecte
secundare: healthywa.wa.gov.au/immunisation

Ce trebuie să facă părinții
Această documentație privind consimțământul asupra
imunizării vă este furnizată în virtutea programului
școlar pentru anul 8 al copilului dv. Documentația
conține informații și un formular de consimțământ
În calitate de părinte sau tutor, vi se cere:
**

**

Programul de vaccinări pentru Anul 8
În Australia, în virtutea Programului național de imunizare,
elevilor din anul 8 li se oferă vaccinări gratuite, pentru
protecție împotriva:
**
**
**
**
**

Difteriei
Tetanosului
Tusei convulsive (pertussis)
Varicelei
Virusului HPV (Human Papilloma Virus)

Citiți aici informații suplimentare privind aceste boli și
vaccinele folosite pentru apărarea împotriva lor:
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Program
Echipe de asistenți medicali, aparținând de WA Health sau
de comunitatea locală, administrează vaccinările în fiecare
trimestru la școala copilului dv, conform programului de
mai jos:
prima vizită:	Virus HPV (Human Papilloma Virus)
Varicelă
a doua vizită:	Virus HPV (Human Papilloma Virus)
Difterie-tetanos-pertussis (DTPa)
a treia vizită: Virus HPV (Human Papilloma Virus)

**

**

să citiți cu atenție formularul de consimțământ
și să contactați asistenta medicală a școlii, dacă
necesitați informații suplimentare
să însemnați pătratul roșu sau cel verde, pentru a
indica pentru care vaccin vă dați consimțămîntul și
pentru care nu, apoi să semnați în spațiul indicat
să furnizați, pe formularul de consimțământ,
informații despre probleme medicale care ar putea
afecta reacția copilului dv la vaccinare.
să înapoiați școlii formularul completat, chiar dacă
refuzați vaccinarea.

Este posibil să fiți contactați de asistenta medicală,
dacă are nevoie de informații suplimentare.
Nu vor fi vaccinați decât elevii cu formularul
completat și semnat.
Ziua de vaccinare va fi anunțată în publicația
săptămânală (newsletter) a școlii. Dacă copilul dv nu a
fost vaccinat în ziua respectivă, veți fi încunoștințați și
vi se vor oferi opțiuni alternative pentru vaccinare.

Înainte de vaccinarea copilului dv
În caz de îmbolnăviri obișnuite, ușoare, cum ar fi o
răceală cu puțină febră, nu trebuie amânată vaccinarea.
Totuși, în unele cazuri, se recomandă să nu se facă,
sau să se amâne vaccinarea, din cauza unor probleme
medicale de fond. Anunțați asistenta medicală ce se
ocupă de imunizare sau școala, dacă copilul dv:
**

**

**

**

**

**

**

a avut reacții grave în urma oricărei vaccinări
din trecut
suferă de o alergie gravă în cazul căreia nu se
recomandă vaccinarea
a primit un vaccin activ (ex: tuberculoză, pojar,
febră galbenă) în ultima lună
a primit o injecție de imunoglobulină sau o
transfuzie de sânge integral în ultimele trei luni
suferă de o boală care atrage scăderea imunității,
(ex: leucemie, cancer, HIV/SIDA) sau urmează
un tratament care reduce imunitatea (ex:
medicamente cu steroizi, cum ar fi hidrocortizon
sau prednisolon, radioterapie, chimioterapie)
locuiește cu cineva care suferă de o boală ce
atrage scăderea imunității sau urmează un
tratament care reduce imunitatea
nu se simte bine la vremea vaccinării.

Îngrijire după vaccinare

Fișa de vaccinare
După vaccinare, elevii vor primi o fișă a vaccinelor primite.
Toate vaccinele administrate în virtutea programului la
nivel școlar sunt înregistrate în baza de date la nivel
școlar din cadrul WA Health.
De asemenea, vacinările sunt înregistrate în Registrul
național privind HPV: hpvregister.org.au

Contacte
Clinica centrală de imunizare
(Central Immunisation Clinic),
Telefon: 9321 1312 8.30am–4.30pm, în zilele lucrătoare
Medicul dv local
Centrul dv comunitar local de îngrijire a sănătății,
spitalul local, sau unitatea locală de îngrijire a
sănătății publice.
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Telefon: 1800 022 222

Informații suplimentare
Departamentul sănătății
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Programul „Immunise Australia”
1800 671 811 sau immunise.health.gov.au
hpv.health.gov.au/for-parents

Locul injecției poate fi înroșit și umflat – aplicați un prosop
umed și răcoritor.
Este posibil să apară durere, febră, durere de cap,
oboseală. Pentru durere de cap și alte dureri, administrați
paracetamol conform modului de întrebuințare. Dacă febra
nu trece, consultați-vă medicul.
La cererea persoanelor cu dizabilități, acest document
poate fi furnizat într-un format alternativ.

Cereți imediat sfatul medicului dacă apare o reacție pe
care o considerați gravă sau neașteptată.
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În WA, toți funizorii de imunizări sunt obligați prin lege să
raporteze o reacție adversă în urma imunizării. Părinții
pot de asemenea raporta orice probleme legate de reacții
severe în urma vaccinării, fie online, la
wavvs.health.wa.gov.au, fie telefonând la Clinica centrală
de imunizare (Central Immunisation Clinic), la 9321 1312
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Vizitați healthywa.wa.gov.au/immunisation pentru
informații suplimentare privind efectele secundare,
obișnuite și rare, ale vaccinelor.

