
Formular de consimțământ pentru tutori
Vaccinarea copiilor minori şi a adolescenților în vârstă de mai puţin de 16 ani 

Despre covid-19
Covid-19 are de obicei ca urmare infecții ale căilor respiratorii, dar poate să ducă la simptome şi în alte organe. Cei care au cel mai mare risc 
de a contracta o boală covid-19 gravă sunt persoanele în vârstă şi acei adulți care suferă de boli cronice. De cele mai multe ori, copiii care se 
îmbolnăvesc de corona au o evoluție ușoară a bolii, cu puține simptome respiratorii și de scurtă durată. Adolescenții au de cele mai multe ori 
o senzație mai generală de boală, dureri de cap şi dureri musculare. În ceea ce-i priveşte pe copii şi adolescenți, riscul de a contracta o boală 
gravă este mic. Cu toate acestea vaccinarea va contribui ca să îi protejeze pe puținii dintre aceştia care pot să se îmbolnăvească grav dacă 
contractează virusul, în plus va avea drept urmare reducerea pericolului de infecție în rândurile societății.

Despre vaccinuri
Vaccinurile mARN Cominarty (BioNTech şi Pfizer) şi Spikevax (Moderna) sunt aprobate pentru a fi folosite începând de la vârsta de 12 
ani. Vaccinurile nu conțin viruși vii şi prin urmare nu pot să ducă la o infecție corona. Pentru adolescenții în vârstă de 12 – 15 ani (gener-
ația celor născuți în anii 2006 – 2009) se recomandă o (una) doză. Pentru adolescenții de vârstă mai mare se recomandă două doze ad-
ministrate la un interval de 8 – 12 săptămâni. Se recomandă de asemenea două doze şi pentru acei copii care au o boală gravă de fond 
şi eventual pentru acei copii la care un medic a constatat că au un alt risc suplimentar. Pentru adolescenții în vârstă de 12 – 15 ani nu se 
recomandă deocamdată vaccinarea, în timp ce pentru tineretul în vârstă de 16 – 17 ani se oferă doar o doză unică de vaccin. Protecția 
contra unei boli grave este bună deja la trei săptămâni după ce a fost administrată prima doză de vaccin.

Cele mai multe reacții adverse apar la 1 – 2 zile după vaccinare, sunt slabe / moderate şi dispar după câteva zile. Pentru unii este însă 
posibil ca simptomele să fie mai puternice. Se pare că aceste vaccinuri au ca urmare mai multe din reacțiile adverse obișnuite decât ceea 
ce este normal pentru alte vaccinuri. Reacțiile adverse obișnuite sunt dureri şi umflarea locului injecției, oboseală, durere de cap, dureri 
de mușchi, frisoane, dureri în articulații, şi febră. La unii este posibil să apară reacții alergice. Reacțiile adverse obișnuite după vaccinare 
sunt bine-cunoscute, dar nu pot să fie excluse nici reacțiile adverse mai rare. 

După vaccinarea cu un vaccin mARN este posibil doar în cazuri foarte rare să apară inflamația mușchiului cardiac (miocardita). Această 
stare apare de cele mai multe ori în termen de o (una) săptămână după ce a fost administrată a doua doză de vaccin, şi este trecătoare, 
aşa încât cei mai mulți îşi revin în termen de o (una) lună. Această stare dă dureri în piept, respirație greoaie, palpitații şi febră. În cazul 
când apar aceste simptome trebuie să se ia legătura cu un medic care să-l consulte pe adolescent. Medicii cardiologi norvegieni au eval-
uat că boala covid-19 poate să afecteze mai grav unele persoane, decât ceea ce poate să se producă după administrarea vaccinului, şi că 
acest efect secundar nu ar trebui să împiedice să li se ofere acest vaccin adolescenților. Citiți mai multe despre vaccine pe fhi.no 

Înainte de vaccinare
Dacă copilul sau adolescentul nu a împlinit încă 16 ani, este necesar ca tutorii să-şi dea consimțământul pentru vaccinare. În cazul 
când răspunderea părintească este comună, este necesar ca ambii tutori să-şi dea consimțământul. Şi copiii care nu au împlinit 
încă vârsta de 16 ani au dreptul de a primi informațiile şi vor fi ascultați în conformitate cu vârsta şi cu gradul lor de maturitate.  îm 
broșura Vaccinul corona pentru adolescenți în vârstă de 12 – 15 ani se pot găsi informații simplificate. Anunțați dacă copilul a avut mai 
devreme o reacție alergică gravă, sau dacă au fost vaccinați cu un alt vaccin cu mai puțin de o săptămână în urmă. Situațiile de sănătate 
care fac că nu ar fi bine să se administreze vaccinul sau că ar fi bine să fie efectuată o evaluare suplimentară, sunt descrise în formularul 
de declarație personală. Pe fhi.no găsiți informații suplimentare.

Numele copilului: Data nașterii:  

Doresc/dorim ca copilul meu / nostru să fie vaccinat împotriva covid-19 

Bifați pentru acea doză pentru care vă dați consimțământul acum:  Doza 1      
         Doza 2                         
 

Tutori cu răspundere părintească: Tutore 1:        Tutore 2:

 
Tutore 2: Numele complet (scrieți citeț):

 
Tutore 2: semnătura:                                                                                Număr de telefon:     

 

Eventuale informații despre copil pentru vaccinator:

Tăiați aici
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