Імплементація Закону про захист від кору в громадських установах
Відповідно до § 33 No 1 і 2 Закону про захист від інфекції (IfSG):

Новоприбулі (діти) в дитячих садках / центрах догляду дітей
(станом на 21.03.2022)

 "Закон про захист від кору" можна знайти в § 20 Закону про захист

від інфекції.

А. Положення про сертифікати про вакцинацію / контроль на об'єктах:
Закон про захист від кору передбачає, що перед прийняттям у заклад необхідно
довести достатній захист від кору або наявність медично підтверджених
медичних протипоказань відповідної дитини.
Це стосується і дітей, які втекли з української зони бойових дій і тепер мають
отримати місце догляду за дітьми в дитячому садку.
а) Обсяг "зобов'язання надавати докази" (WAS)
 Дітям до 1 року: Для дітей віком до 1 року ніяких доказів (поки що) не
потрібно.
 Дітям 1-2 років: У випадку дітей після 1 року і до 2 років необхідно надати
докази:
1. Принаймні одна вакцинація проти кору
або
2. імунітет до кору (серологічні лабораторні дані)
або
3. постійне медичне протипоказання.
 Дітям після 2 років: Для всіх інших дітей після закінчення 2-го року життя
повинні бути надані докази:
1. Дві вакцинації проти кору
або
2. імунітет до кору (серологічні лабораторні дані)
або
3. постійне медичне протипоказання.
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б) Доказ може бути наданий шляхом пред'явлення наступних документів (HOW)
 Довідка про вакцинацію (див. Додаток 1 для читання інструкцій) для
виявлення масових щеплень.
 Медична довідка про достатній захист від кору (шляхом вакцинації або
навіть після хвороби) або наявність постійного медичного
протипоказання відповідно до
§ 20 пункт 9 IfSG (форма див. Додаток 2).
 Довідка від державного органу або керівництва іншого закладу (пор. §
33 IfSG: дитячий садок, денний догляд, школа і т.д.), що доказ у вигляді
щеплень / медичної довідки вже поданий.
в) КОМУ необхідно надати докази?
Доказ повинен бути представлений керівництву закладу / особі денного
догляду.

г) КОЛИ повинні бути представлені докази? / Наслідки ненадання доказів
Якщо доказ захисту від кору або довідка про протипоказання не
надається керівництву закладу /надавачу денного догляду на момент
вступу, дитина не може бути допущена до центру денного догляду
(відповідно до § 20 пункт 9 речень 6 і 7 IfSG).
Це означає, що для нових вступників, які вже зобов'язані надати докази:
Немає допуску без доказів! Немає повідомлення до органу охорони
здоров'я!
Повідомлення до органу охорони здоров'я немає, так як дитина не може
бути прийнята в заклад / дитячий садок.
Якщо дитина допущений без достатніх доказів, орган охорони здоров'я
може накласти штраф у розмірі до 2500 євро відповідно до § 73 пункт 1а
номер 7c IfSG.

Б. Контроль завершення вакцинації в нових прибулих
а) Контроль (поступове) завершення нових вступників
 Зазвичай впливає тільки на дітей до 1 і білше 2 років, які вакциновані
один раз, так як захист від вакцинації повинен бути повним з 2 років.
 Чисте процесуальне регулювання контролю: Положення не змінюють
сферу обов'язку надавати докази по пункту А. а)!
(пор. § 20 Абс. 9а IfSG)
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Якщо перевірка в установі/центрі денного догляду показує, що вакцинація
проти кору можлива або може бути завершена у дитини пізніше (оскільки
їй всього один рік, наприклад пункт B) або що докази відповідно до пункту
9 речення 1 номера 2 втрачають чинність у зв'язку з плином часу, батьки
повинні надати керівництву закладу / денному догляду особи докази
відповідного до пункту А. а) і A.б).
Коли: протягом одного місяця,
 після того, як дитина зможе отримати або завершити вакцинацію проти
кору,
 або протягом одного місяця після закінчення терміну дії попереднього
доказу відповідно до пункту 9 речення 1 номера 2.

б) наслідки ненадання доказів
Якщо доказ не представлений протягом цього місяця: Обов'язок знову
повідомити в управління охорони здоров'я поширюється на керівництво
закладу/працівника денного догляду.
Якщо це повідомлення не зроблено, неправильно, не повністю або не
вчасно, орган охорони здоров'я може накласти штраф у розмірі до 2500
євро на керівництво об'єкта/особу денного догляду відповідно до § 73
пункт 1а Номер 7а IfSG.
 Порушення обов'язку надання доказів не призводить до автоматичного
виключення дитини з закладу/центру денного догляду.

В. Процедура у разі сумнівів щодо автентичності/правильності
представленого доказу
§ 20 IfSG регулює, що керівництво закладу/працівник денного догляду
повинні негайно повідомити орган охорони здоров'я у разі сумнівів щодо
автентичності або правильності змісту поданого доказу (див. § 20 п. 9
речення 2, п. 9а речення 2, п. 10 речення 2 IfSG).
Тут також застосовується наступне: Якщо це повідомлення не зроблено,
неправильно, не повністю або не вчасно, орган охорони здоров'я може
накласти штраф у розмірі до 2500 євро на керівництво закладу / особу
денного догляду відповідно до § 73 пункт 1а No 7a IfSG.

3

Г. Додаткова інформація
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht.html
https://www.masernschutz.de/
http://www.kita.rlp.de
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