COVID-19 un vakcinēšana
informācija vecākiem un bērniem

Kas ir vīruss?

Decembris

Koronavīruss
Vīrusi ir sīkas daļiņas, kas mums
liek slimot; tāds, piemēram, ir
koronavīruss, kas izraisa COVID-19.

Imūnsistēma attīra organismu no
mikrobiem un ļauj mums atgūties.

Imūnsistēmai var būt
nepieciešama viena vai divas
nedēļas, lai iemācītos atpazīt jauno
vīrusu. Tikmēr mēs varam slimot.

Kas ir vakcīna?
Vakcīna ir šķidrums, kas
organismam „parāda” vīrusa formu.

Dažkārt var izmantot tikai nelielu
vīrusa daļu. Tā iedarbojas vakcīnas, ko
izmanto Islandē pret COVID-19.

Kad mums injicē vakcīnu, to sauc
par vakcinēšanu.

Janvāris

Vakcīna

Dažreiz imūnsistēmai ir
vajadzīgs atgādinājums ar
vēl vienu vakcīnas devu —
tā iedarbojas COVID-19
vakcīna.
Vakcīna iemāca imūnsistēmai atpazīt
vīrusu, neļaujot mums saslimt.

Ja vīruss pēc vakcinēšanas nonāk mūsu
organismā, imūnsistēma zina, ka tai vīruss ir
nekavējoties jālikvidē. Bieži tas mums ļauj
tikmēr nesaslimt.

Bērni var saņemt vakcīnu pret COVID-19

No sākuma pret COVID-19
vakcinēja tikai pieaugušos.

Tagad to var saņemt arī bērni,
kas ir 5 gadus veci vai vecāki

Tad vakcīnu varēja saņemt
arī pusaudži

Kāpēc ir vēlams, lai bērni saņemtu COVID-19 vakcīnu?
Kas ir izolācija?

Tādēļ, lai mazāk bērnu
saslimtu ar COVID-19

Ikvienam, kas inficējas ar COVID-19, ir
jāievēro izolācija, lai nevarētu inficēt citas
personas.

Bērniem, kas inficējas ar
COVID-19, vairākas dienas
ir jāievēro izolācija, pat ja
nav saslimuši.
Bērni, kas inficējas ar
COVID-19, var saslimt

Izolācija nozīmē, ka nedrīkst pavadīt laiku
kopā ar citiem cilvēkiem, pat ne ar citiem
ģimenes locekļiem. Taču bērns nedrīkst
atrasties izolācijā viens pats. Reizēm tev ir
jāizolējas viesnīcā kopā ar pieaugušo, lai
neinficētu pārējos mājiniekus.
Nevar iet laukā.
Parasti izolācija ilgst 10 dienas.

Kāpēc ir vēlams, lai bērni saņemtu COVID-19 vakcīnu?
• Kas ir karantīna?

Tādēļ, lai nevajadzētu daudzkārt
ievērot karantīnu.

• Pavadot daudz laika kopā ar personu, kam ir COVID-19, var inficēties ar
COVID-19. Tādā gadījumā šai personai drošības labad ir jāievēro karantīna,
līdz var pārliecināties, ka nav notikusi inficēšanās.
• Karantīna nozīmē, ka nedrīkst pavadīt laiku kopā ar citiem cilvēkiem
vismaz piecas dienas, vēlams, pat ne ar citiem ģimenes locekļiem. Taču
bērni nevar atrasties karantīnā vieni paši.
• Īsas pastaigas ir atļautas, taču nevar apmeklēt skolu vai rotaļāties ar
citiem.
• Kas ir infekcijas novēršana?

Bērniem, kas atrodas ar
COVID-19 inficētu personu
tuvumā skolā vai citur, var
būt vajadzība ievērot
karantīnu vai veikt infekcijas
novēršanas pasākumus, pat
ja viņi nav slimi

Bērniem, kas ir vakcinēti, reti
ir jāievēro karantīna, pat ja
kāds skolā ir inficējies ar
COVID-19. Viņiem,
iespējams, jāveic infekcijas
novēršanas pasākumi.

• Personas, kas neilgu laiku bijušas ar COVID-19 inficētu personu tuvumā,
karantīnas vietā dažkārt var veikt infekcijas novēršanas pasākumus.
• Tad tev ir nekavējoties jāveic COVID-19 tests, kas jāatkārto četras dienas
pēc tam, kad esi atradies ar COVID-19 inficētas personas tuvumā.
• Infekcijas novēršanas gadījumā pēc pirmā COVID-19 testa vari doties uz
skolu, taču ir jāievēro uzmanība, un ieteicams neatrasties daudzu personu
tuvumā un pilnībā izvairīties no vecāka gadagājuma vai slimām personām.

Man jau ir bijis COVID-19; vai man tik un tā ir jāvakcinējas?
Janvāris

Novembris

Ar COVID-19 var inficēties vairākkārt.

Oktobris

Janvāris

Tādēļ ieteicams vakcinēties, taču ne
agrāk kā pēc trīs mēnešiem kopš
inficēšanās ar COVID-19.

Bērni nedodas saņemt vakcīnu vieni paši

Tev līdzi dosies
pieaugušais, kurš ar
tevi paliks visu laiku

Dažkārt vakcinēšanu veic
grupā, taču vari pieprasīt
doties uz privātu telpu

Dažkārt visus vakcinē
privātā telpā

Tā tiek veikt vakcinēšana

Lielākā daļa apsēžas, kamēr
vakcīna tiek injicēta plecā,

taču daži izvēlas apgulties

Vai vakcīna ir sāpīga?

Vairums uzskata, ka sajūta ir tāda, it kā tev iekniebtu

Pēc injekcijas būs jānogaida 15 minūtes;
Janvāris

tad vari doties projām, bet jāatgriežas pēc dažām nedēļām

Vakcīna

Ja tavi tuvinieki nevar ierasties
kopā ar tevi uz vakcinēšanu,
vari lūgt, lai skolas māsiņa tevi
tik un tā vakcinē.

Tad tevi vakcinēs skolas
māsiņas telpā, kur tev pēc tam
būs mirkli jāpagaida.

Vai vēlies uzzināt vairāk par COVID-19 un vakcinēšanu?
• Vietnē Covid.is ir sniegta
informācija vairākās valodās par
COVID-19 Islandē
• Cilvēki, kas Islandē dzīvo īsāku vai
ilgāku laiku un ir sasnieguši
pietiekamu vecumu, lai vakcinētos
pret COVID-19, var to saņemt bez
maksas.
• Vietnē Covid.is/barn ir sniegta
informācija un norādes par to, kā
saņemt vakcīnu.
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Materiālu sagatavojis Veselības direkcijas Veselības
drošības un infekcijas slimību kontroles dienests. Īpaša
pateicība Bērnu tiesībsargam, Bērnu tiesībsarga
konsultantu grupai un Galvaspilsētas reģiona
primārajam aprūpes centram (Heilsugæsla
höfuðborgarsvæðisins (HH)) par rūpīgu pārlasīšanu un
noderīgiem ieteikumiem.
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