
Program de imunizare în școli pentru  
clasa a 7-a – informații pentru părinți

De ce este importantă imunizarea?
Imunizarea protejează oamenii de bolile 
infecțioase care prezintă un risc ridicat 
de îmbolnăvire gravă, dizabilități și deces. 
Vaccinurile declanșează o reacție imunitară 
care protejează oamenii dacă intră din nou în 
contact cu boala.

Toate vaccinurile disponibile în prezent în 
Australia trebuie să treacă prin teste stricte de 
siguranță înainte de a fi aprobate. Vaccinurile 
sunt testate în continuu pentru a se asigura că 
sunt sigure și eficace. Toate medicamentele 
și vaccinurile pot avea efecte secundare. 
Uneori sunt grave, de cele mai multe ori nu. 
Pentru informații despre siguranța vaccinului și 
efectele secundare comune și rare, vă rugăm 
să citiți mai multe la: healthywa.wa.gov/
immunisation

Program de imunizare în școli
Prin acest program, copilului dvs.  i se oferă 
vaccinuri gratuite, de rutină și recomandate 
pentru a se proteja împotriva:
* difteriei, tetanossului, pertussisului (tusea 

convulsivă) – 1 injecție
* virusului papiloma uman (HPV) – 1 injecție.

Puteți citi mai multe despre aceste boli și 
vaccinurile folosite pentru protecția împotriva 
lor la:  
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Ce trebuie să faceți
Pachetul de consimțământ informat pentru 
imunizare conține informații și un formular 
de consimțământ. 

În calitate de părinte sau tutore, trebuie să:

1. citiți cu atenție formularul de 
consimțământ alăturat și 
fișa informativă despre vaccin și să 
vizitați 
healthywa.wa.gov.au/immunisation sau 
să contactați asistenta medicală școlară 
dacă aveți nevoie de mai multe informații

2. bifați căsuța roșie sau verde din 
formularul de consimțământ, pentru a 
indica cu ce vaccinuri sunteți de acord și 
cu care nu sunteți, apoi semnați în spațiul 
desemnat

3. furnizați informații pe formularul de 
consimțământ despre problemele 
medicale care pot afecta reacția copilului 
la imunizare.

4. returnați formularul completat la școală, 
chiar dacă refuzați imunizarea.

 Asistenta medicală vă va contacta dacă va 
avea nevoie de informații suplimentare.

Doar elevii cu formularul semnat și 
completat vor fi vaccinați. 

În cazul în care copilul dvs.  nu a primit 
imunizarea în ziua respectivă, veți fi anunțat 
și vi se vor oferi opțiuni alternative de 
imunizare.
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Înainte de vaccinarea copilului 
dumneavoastră
O boală ușoară, obișnuită, cum ar fi o răceală cu 
febră scăzută, nu ar trebui să întârzie vaccinarea. 
Cu toate acestea, în unele cazuri, se recomandă 
ca vaccinarea să fie întreruptă sau amânată 
din cauza afecțiunilor medicale subiacente. 
Spuneți-i asistentei medicale școlare când 
copilul dvs.:
* a avut o reacție severă în urma vreunei 

vaccinări anterioare
* are antecedente de alergie severă, iar 

vaccinarea nu este recomandată
* a primit un vaccin viu în ultima lună, de 

exemplu, anti tuberculoză, 
, rujeolă, febră galbenă

* a primit o injecție cu imunoglobulină sau 
transfuzie de sânge 
integral în ultimele trei luni

* are o boală care scade imunitatea, (de 
exemplu, leucemie, cancer, 
HIV/SIDA) sau urmează un tratament care 
scade imunitatea (de exemplu, steroizi, 
precum hidrocortizon sau prednisolon, 
radioterapie, chimioterapie)

* locuiește cu cineva care are o boală care 
scade imunitatea sau care urmează un 
tratament care scade imunitatea

* nu se simte bine la momentul vaccinării.

Îngrijire după imunizare
Locul de injectare poate fi roșu și umflat – aplicați o 
cârpă umedă și rece. 

Pot apărea dureri, febră, dureri de cap sau oboseală. 
Pentru dureri de cap și alte dureri, administrați 
paracetamol conform instrucțiunilor de pe etichetă. 
Dacă febra persistă, consultați medicul.

Vizitați healthywa.wa.gov.au/immunisation pentru mai 
multe informații despre efectele secundare comune și 
rare ale vaccinurilor. 
 

Solicitați imediat sfatul medicului dacă apare o reacție 
pe care o considerați gravă sau neașteptată.

Toți furnizorii de imunizări din Australia de Vest sunt 
obligați prin lege să raporteze o reacție adversă după 
imunizare. Părinții pot și ei raporta problemele aferente 
oricăror reacții grave după imunizare. Aflați mai multe 
la healthywa.wa.gov.au/WAVSS sau apelați numărul 
6456 0208.

Fișele de imunizare
În urma vaccinării, elevii vor primi o evidență a 
vaccinurilor pe care le-au primit.

Toate vaccinurile administrate prin programul 
școlar sunt înregistrate în Australian Immunisation 
Register (AIR - Registrul Australian al Imunizărilor)).

Puteți accesa declarațiile privind istoricul  imunizării  
copilului dvs.  în AIR pentru a verifica dacă 
vaccinurile sale sunt la zi. 

Date de contact
Medicul dvs. de familie

Dispensarul local, spitalul sau unitatea 
medicală publică 

healthywa.wa.gov.au/publichealthunits

healthdirect Australia
Tel.: 1800 022 222 

Mai multe informații
Ministerul Sănătății
healthywa.wa.gov.au/immunisation

Ministerul Sănătății Commonwealth
1800 671 811 sau 
health.gov.au/health-topics/immunisation

Întocmit de Direcția de Control al Bolilor Infecțioase
© Ministerul Sănătății 2023

Drepturile de autor pentru acest material aparțin  Statului 
Australia de Vest, cu excepția cazului în care se specifică 
altfel. În afară de orice tranzacție echitabilă în scopul studiului 
privat, cercetării, criticii sau revizuirii, așa cum este permis în 
conformitate cu prevederile Legii privind drepturile de autor din 
1968, nicio parte nu poate fi reprodusă sau reutilizată în niciun 
scop fără permisiunea scrisă a Statului Australia de Vest.

IM
M

-0
13

03
1 

FE
B’

23

Acest document poate fi pus la dispoziție 
în formate alternative 
la cerere pentru persoanele cu dizabilități. 
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