
Tėvų sutikimo forma
Jaunesnių nei 16 metų vaikų skiepijimas  

Apie COVID-19
COVID-19 dažniausiai sukelia kvėpavimo takų infekcijas, tačiau gali sukelti ir kitų organų simptomus. Pagyvenusiems žmonėms ir lėtinėmis 
ligomis sergantiems suaugusiesiems yra didžiausia sunkios COVID-19 ligos eigos rizika. Vaikai ir paaugliai sunkia COVID-19 forma serga 
labai retai. 

Apie 5-15 metų vaikų skiepijimą nuo COVID-19 
5- 15 metų vaikų skiepijimas gali duoti naudos, tačiau nauda yra ribota, kadangi rizika sirgti sunkia ligos forma yra labai maža. Vaikai ir paaugliai 
taip pat gali įgyti gerą imunitetą, persirgę COVID-19 sukelta liga. COVID-19 vakcina yra ypač aktuali: a) lėtinėmis ligomis sergantiems vaikams, b) 
vaikams, kurie palaiko artimą kontaktą su pažeidžiamais žmonėmis, c) vaikams, kurie lankysis šalyse, kuriose kyla didesnė rizika užsikrėsti arba 
kuriose yra prastesnė galimybė gauti sveikatos paslaugas negu Norvegijoje.   

Norvegijoje vaikai ir paaugliai skiepijami tik mRNA vakcina „Comirnaty“ („BioTech“ ir „Pfizer“). Speciali vaikiška dozė yra patvirtinta ir skirta vai-
kams nuo 5 iki 11 metų. Vaikai nuo 12 metų yra skiepijami tokia pačia doze kaip ir suaugusieji. Vakcinoje nėra gyvų virusų, ji negali sukelti COV-
ID-19 infekcijos. Gera apsauga nuo sunkios ligos susiformuoja, praėjus trims savaitėms po pirmosios dozės.  5-15 vaikams, sergantiems sunki-
omis ligomis, rekomenduojama skiepytis 2 dozėmis. Kitiems 5-15 metų vaikams tokios rekomendacijos nėra, tačiau jiems yra siūloma 1 arba 2 
dozės, jeigu jie ir tėvai to pageidauja. Ankstesnis persirgimas COVID-19 sukelta liga atitinka vieną vakcinos dozę ir sumažina vėlesnės vakcinacijos 
poreikį.  Nusprendusiems skiepytis, Visuomenės sveikatos instituto vertinimu, geriausią naudos - žalos pusiausvyrą šiai amžiaus grupei suteikia 
viena dozė. Jeigu skiepijama antrąja doze, būtų gerai tarp dozių išlaikyti 8-12 savaičių intervalą. Tai sumažina šalutinio poveikio riziką.    

Yra daug žinių apie vakcinacijos sukeliamus įprastinius šalutinius poveikius. Dauguma šalutinių poveikių pasireiškia, po skiepijimo praėjus 1 -2 
dienoms, jie yra lengvi ar vidutinio sunkumo ir praeina po kelių dienų. Kai kuriems asmenims simptomai gali būti sunkesni. Įprastinis šalutinis 
poveikis yra skausmas ir patinimas injekcijos vietoje, nuovargis, galvos skausmas, raumenų skausmas, šaltkrėtis, sąnarių skausmas ir karščiavimas. 
Kai kuriems žmonėms pasitaiko alerginių reakcijų. Yra gauta pranešimų, kad jaunoms moterims po COVID-19 vakcinos pasitaiko menstruacijų 
sutrikimų. Vyksta tolimesni stebėjimai.   

Retais atvejais po vakcinacijos gali kilti širdies raumens arba širdiplėvės uždegimas (miokarditas/perikarditas). Ši būklė paprastai atsiranda per 
savaitę po antrosios dozės, ji yra laikina, o dauguma žmonių pasveiksta per mėnesį. Būklė sukelia krūtinės skausmą, apsunkintą kvėpavimą, pal-
pitaciją ir karščiavimą. Atsiradus minėtiems simptomams, būtina kreiptis į gydytoją. Norvegijos kardiologų vertinimu, COVID-19 liga kai kuriems 
gali sukelti sunkesnių pasekmių širdžiai nei vakcina, ir šis šalutinis poveikis neturėtų užkirsti kelio vaikų ir paauglių skiepijimo pasiūlai. Negalima 
atmesti ir kitų retų šalutinių poveikių. 

Prieš skiepijimą
Vakcinacija yra laisvanoriška. Jaunesnių nei 16 metų vaikų tėvai turi duoti sutikimą skiepytis. Bendros tėvų atsakomybės atveju sutikimą privalo 
duoti abu tėvai. Ir jaunesni nei 16 metų vaikai turi teisę gauti informaciją, jų nuomonė turi būti išklausyta, atsižvelgiant į jų amžių ir brandą. In-
formuokite, jeigu vaikui anksčiau buvo pasireiškusi sunki alerginė reakcija, arba jis mažiau nei prieš savaitę buvo paskiepytas kita vakcina. Infor-
macija, dėl kokių sveikatos būklių nereikėtų skiepytis arba yra reikalingas papildomas įvertinimas, yra pateikta Asmeninio pareiškimo formoje. 
Vaikams pritaikytą informaciją ir išsamesnę informaciją apie vaikų skiepijimą rasite čia: fhi.no/kvp  

Vaiko vardas, pavardė:                                         Gimimo data :   

Aš (mes) noriu (norime), kad mano (mūsų) vaikas būtų paskiepytas nuo COVID-19  

Pažymėkite, kuriai dozei dabar yra duodamas sutikimas:

        Dozė 1    
        Dozė 2                      
 

Tėvai, turintys tėvų atsakomybę: Tėvas :        Motina :  
 
Tėvas: Pilnas vardas, pavardė (rašykite aiškiai): 

 
Tėvas: parašas:                                                                                 Telefono numeris:     

 
Motina: Pilnas vardas, pavardė (rašykite aiškiai): 

 
Motina: parašas                                                                                  Telefono numeris: 

Informacija apie vaiką (jeigu reikalinga) skiepijančiam asmeniui: 

Nuplėšti čia: 
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