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Program de imunizare pentru elevii de
clasa a 8-a – informații pentru părinți
De ce este importantă imunizarea?
Imunizarea protejează împotriva bolilor infecțioase
care prezintă un risc ridicat de apariție a bolilor
grave, invaliditate și deces. Vaccinurile declanșează
un răspuns imun care protejează oamenii dacă vin
din nou în contact cu boala în mediul înconjurător.
Toate vaccinurile disponibile în prezent în Australia
trebuie să treacă teste de siguranț ă stricte înainte
de a fi aprobate. Vaccinurile sunt monitorizate
continuu pentru siguranță și eficacitate. Citiți mai
multe despre siguranța vaccinurilor și despre
efectele secundare frecvente și rare la:
healthwa.wa.gov.au/immunisation

Programul de imunizare pentru
elevii de clasa a 8-a
În Australia, elevilor de clasa a 8-a le sunt
oferite vaccinuri gratuite prin intermediul
Programului Național de Imunizare pentru a-i
proteja împotriva:

Ce trebuie să faceți
Acest pachet de consimțământ pentru imunizare
v-a fost oferit prin intermediul programului școlar
pentru clasa a 8-a al copilului dvs. Pachetul
conține informații și un formular de consimțământ.
În calitate de părinte sau tutore, trebuie să:
citiți cu atentie formularul de consimțământ
anexat și fișa informativă despre vaccinuri și
vizitați site-ul healthwa.wa.gov.au/imunizare sau
contactați asistenta medicală școlară dacă aveți
nevoie de mai multe informații
bifați caseta roșie sau verde din formularul de
consimțământ pentru a indica vaccinurile cu care
sunteți de acord și cele cu care nu sunteți de
acord, apoi semnați în spațiul disponibil
furnizați informații pe formularul de
consimțământ despre problemele medicale
care pot afecta reacția copilului la imunizare.
returnați formularul completat la școală, chiar
dacă refuzați imunizarea.

* Difteriei
* Tetanosului
* Tusei convulsive
* Virusului Uman Papiloma (HPV).
Puteți citi mai multe despre aceste boli și despre
vaccinurile utilizate pentru a vă proteja la:
healthwa.wa.gov.au/immunisation

S-ar putea să fiți contactat de o asistentă medicală
dacă e nevoie de informații suplimentare.
Numai elevii cu un formular completat și
semnat vor fi vaccinați.
Dacă copilului dvs. nu i s-a făcut vaccin ȋn ziua
respectivă, veți fi ȋnștiințat și vi se vor oferi
opțiuni de imunizare alternativă.

Ȋnainte de vaccinarea copilul
dumneavoastră
Afecțiuni ușoare, obișnuite, cum ar fi o
răcealăcu febră joasă nu ar trebui să întârzie
imunizarea.
Cu toate acestea, în unele cazuri, se
recomandă ca imunizarea să fie oprită sau
amânată datorită condițiilor medicale de bază.
Ȋnștiințați asistenta de imunizare sau școala
dacă copilul dvs:

Ȋnregistrarea imunizării

După imunizare, elevii vor primi un raport al vaccinurilor
pe care le-au făcut.
Toate vaccinurile administrate prin programul școlar sunt
înregistrate în Registrul de Imunizare Australian (AIR).
În plus, imunizările HPV sunt înregistrate în registrul
național HPV la: hpvregister.org.au

Cum să ne contactați:

• a avut o reacție severă în urma unor

Clinica Centrală de Imunizare
Tel: 9321 1312 8.30am– 4.30pm ȋn zilele de lucru

• are un istoric de alergie severă în cazul în

Medicul de familie

imunizări anterioare

•
•

•

•

care imunizarea nu este recomandată
i s-a făcut un vaccin viu în ultima lună (de
exemplu, tuberculoză, pojar, febră galbenă)
i s-a făcut o injecție cu imunoglobulină sau
transfuzie de sânge integrală în ultimele trei
luni
are o boală care scade imunitatea, (de
exemplu, leucemie, cancer, HIV / SIDA) sau
face un tratament care scade imunitatea (de
exemplu, ia medicamente steroidice cum ar
fi hidrocortizonul sau prednisolonul,
radioterapie, chimioterapie)
locuiește cu cineva care are o boală care
scade imunitatea sau face un tratament
care scade imunitatea sau nu se simte bine
în momentul imunizării.

Centrul de sănătate comunitar local,
spitalul sau unitatea de sănătate publică
healthywa.wa.gov.au/publichealthunits
healthdirect Australia
Tel: 1800 022 222

Informații suplimentare
Ministerul Sănătății
healthywa.wa.gov.au/immunisation
Programul de Imunizare Australia
1800 671 811 or immunise.health.gov.au

Îngrijirea după imunizare

Locul injectării poate deveni roșu și umflat aplicați o cârpă umedă rece.

Vizitați healthwa.wa.gov.au/immunisation pentru
mai multe informații despre efectele secundare
frecvente și rare ale vaccinurilor.
Contactați imediat medicul dacă există o reacție
pe care o credeți serioasă sau neașteptată.
Toți furnizorii de servicii de vaccinare din
Australia de Vest sunt obligați prin lege să
raporteze o reacție adversă după imunizare.
Părinții pot, de asemenea, să raporteze
îngrijorările lor cu privire la orice reacții grave
după imunizare fie online la
wavvs.health.wa.gov.au, fie telefonând la Clinica
Centrală de Imunizare la numărul 9321 1312.

Acest document poate fi disponibil în formate
alternative la cerere pentru o persoană cu
dizabilităț i.
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S-ar putea să apară o durere, febră, dureri de
cap sau oboseală. Pentru dureri de cap și durere,
administrați paracetamol așa cum este indicat pe
etichetă. Dacă febra persistă, adresați-vă
medicului dumneavoastră.

