Oferta podania szczepionki przeciwko COVID-19 dzieciom/młodzieży w wieku 12-15 lat
Dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat otrzymają ofertę przyjęcia szczepionki przeciwko COVID19. Zaszczepienie się przeciwko COVID-19 jest dobrowolne.
Szczepienie dzieci i młodzieży w wieku 12-15 lat obejmuje jedną dawkę szczepionki Pfizer.
Jeśli Twoje dziecko przebyło chorobę COVID-19, to na razie nie zaleca się szczepienia.
Pisemna zgoda
Dzieci i młodzież w wieku poniżej 16 lat, aby otrzymać szczepionkę muszą mieć ze sobą
pisemną zgodę od obydwojga rodziców posiadających władzę rodzicielską i wypełniony
formularz oświadczenia własnego (egenerklæringsskjema). Formularze należy zabrać ze
sobą do punktu szczepień.
W przypadku dzieci objętych pieczą państwa, dziecko musi posiadać pisemną zgodę od
Urzędu ds. Ochrony Praw Dziecka.
Formularz zgody i formularz oświadczenia własnego są dostępne w wielu językach:
Samtykkeskjema (Fromularz zgody)
Egenerklæringsskjema (Formularz oświadczenia własnego)
Szczepienia odbywają się głównie w punkcie szczepień gminy Trondheim na Sluppen,
Sluppenvegen 14.
Jak zamówić szczepienie
Opiekun prawny lub inna osoba w wieku powyżej 18 lat może zamówić szczepienie w
imieniu dziecka poprzez Internet: https://minside.trondheim.kommune.no/. Następnie
naciśnij na "korona" i wybierz “Bestill korona vaksine for andre.” (Zamów szczepionkę na
koronawirusa dla innych).
Ważne jest, żeby upłynął jeden tydzień od zaszczepienia przeciwko COVID-19 a innymi
szczepieniami. Dotyczy to na przykład 12-latków, którzy jesienią otrzymają ofertę
zaszczepienia się zarówno przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), jak i COVID19.
Prawo do przystosowanych do wieku informacji
Dzieci i młodzież posiadają prawo do otrzymania informacji i powinny być wysłuchane przy
podejmowaniu decyzji dotyczących ich zdrowia. Tutaj znajdziesz więcej informacji od
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w wielu językach:
Koronavaksine for ungdom 12-15 år (Szczepionka przeciwko COVID-19 dla młodzieży w
wieku 12-15 lat) - krótka informacja z ilustracjami
Koronavaksine på 1-2-3 (ABC szczepionki przeciwko COVID-19) – krótka
ogólna informacja z ilustracjami

Om vaksinering - informasjon på flere språk (O szczepieniu – informacje
w wielu językach) – proste filmy wyjaśniające:
● Czym jest szczepionka?
● Jak działają szczepionki?
● Dlaczego szczepimy się przeciwko COVID-19?
Spørsmål og svar om vaksinering av barn 12-15 år (Pytania i odpowiedzi dotyczące
szczepień 12-15-latków) – wyłącznie po norwesku.

