16. december 2021

Kære forældre
Lige nu er smitten med covid-19 høj især blandt de yngre børn. Smitten spreder sig fra børnene til
forældre og bedsteforældre. Børnene er igen sendt hjem fra skole og får nu undervisning hjemmefra. Vi ved, at det kan gøre hverdagene svære i mange børnefamilier.
Det er en god ide, at børnene bliver vaccineret så hurtigt som muligt, og meget gerne inden de
vender tilbage til skolen i det nye år. Vaccination af børnene er med til at nedbringe smitten og
stoppe smittekæder. Derfor anbefaler vi i Sundhedsstyrelsen, at jeres børn fra 5 år og op bliver
vaccineret.

Mange børn er allerede vaccineret eller har booket tid
Rigtig mange af jer har allerede sørget for at få jeres børn vaccineret, eller også er tiden booket,
og I går og venter på vaccination.
Størstedelen af de 12-15-årige er allerede færdigvaccineret, mens lidt over en tredjedel af de
5-11-årige er i gang med et vaccinationsforløb. Vi er glade for, at mange af jer har valgt at tage
imod tilbuddet om vaccination til jeres børn. Vi håber, at vi i de kommende uger vil se endnu flere
børn blive vaccineret. På den måde kan vi bruge perioden henover julen til, at så mange børn som
muligt bliver vaccineret, inden de igen skal retur til skolen efter nytår.

Har dit barn haft covid-19?
Hvis dit barn tidligere har været smittet med covid-19 eller er smittet lige nu, er det sikkert for dit
barn at blive vaccineret. I skal bare vente, til dit barn har været uden symptomer i en måned.
Selvom barnet har været smittet med covid-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen stadig vaccination.
Vi kan nemlig ikke være sikre på, at den immunitet, dit barn får efter at være smittet, er ligeså god
som ved vaccination. Immuniteten afhænger nemlig af, om barnet har symptomer på covid-19, og
hvor syg barnet bliver.

Har du spørgsmål?
Spørgsmålene kan være mange, når man som forælder skal forholde sig til vaccination af sit barn.
På vores hjemmeside kan I finde mere information, film, pjecer og spørgsmål og svar om vaccination af børn. Se mere her:
sst.dk/covid-vaccination-5-11aar
sst.dk/da/Covid-vaccination-12-15aar
I kan også altid vende spørgsmål om vaccination med jeres praktiserende læge.
Rigtig god jul og godt nytår.
Med venlig hilsen
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