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Често задавани въпроси за Закона
за защита от морбили
1. Защо има Закон за защита от морбили

съответните заведения, трябва до 31 юли 2021 г. да пред-

Морбилите спада към една от най-заразните инфекциозни

ставят доказателство, че са имунизирани.

болести при човека. Особено при деца под 5 години и при
ния. Такива като възпаления на средното ухо, на белите дро-

3. Какви деца са обхванати от Закона
за защита от морбили?

бове и диарии, в редки случаи и до възпаление на мозъка,

Законът обхваща всички деца, които са на минимум 1 год. и

което може по-късно да доведе до трайни увреждания. Общо

1. са отглеждани в едни от следните обществени заведе-

взето в индустриално развитите страни умират около 1 до 3

ния: Детски дневни центрове и градини, някои форми за

на 1000 от заболелите от морбили. В минали години и в Гер-

целодневна грижа за деца, училища и други образователни

мания е имало смъртни случаи при заболели от морбили.

институции, в които се грижат предимно за непълнолетни

Досегашните мерки за повишаване на относителния дял на

лица.

имунизираните все още не са допринесли за достатъчно

2. които вече четири седмици

възрастните, морбилите могат да доведат до тежки усложне-

увеличаване на хората, които се подлагат на имунизация.

a) са отглеждани в детски дом или

Все още има пропуски в имунизацията, така че в Германия

b) са настанени в общински приют за кандидати за

годишно продължават да се разболяват от морбили по

убежище и бежанци, а също и такива за репатриране.

няколко стотин до хиляди човека. Ликвидирането на мор-

Всички деца, които са на минимум 1 год., трябва да покажат

били е възможно, когато са имунизирани 95% от населе-

имунизация за предпазване от морбили или имунитет

нието. Чрез Закона трябва да се повиши имунизационната

срещу морбили. Всички деца, които са на минимум 2 г.,

защита там, където едно предаване на заразяването с мор-

трябва да докажат минимум две имунизации за предпаз-

били може стане много бързо, когато няма достатъчно хора,

ване от морбили или достатъчен имунитет срещу морбили.

имунизирани срещу морбили и там да се пазят предимно

Децата, които не могат да бъдат ваксинирани поради меди-

тези хора, които не могат да бъдат имунизирани, например,

цински противопоказания и които предоставят съответното

защото те са прекалено малки за имунизиране (деца < 9

доказателство, са изключени от наредбите.
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месеца), бременни са или имат много слаба имунна система. Те са информирани да са солидарни към другите и да
се имунизират.

4. Как да докажа, че моето дете
е имунизирано срещу морбили?
Като доказателство важи представянето на имунизацион-

2. От кога влиза в сила Законът
за защита от морбили?

ния паспорт или удостоверение от лекар за съответно доку-

Законът за защита от морбили влиза в сила от 1 март 2020 г.

ММР-ваксина, а също и под формата на приложение към

Всички деца, които към 1 март 2020 г. вече са настанени в

книжката за изследвания на деца.

ментираните имунизации срещу морбили - по правило като

5. Загубих имунизационния паспорт на моето
дете. Трябва ли сега заради това отново
да бъде имунизирано срещу морбили?

в съответните заведения. Това обаче не важи за децата, които

Ако имунизационният паспорт е бил загубен, има три въз-

бъде разрешено, ако Paul-Ehrlich-Institut оповести на своята

можности:

интернет страница, че има затруднение в доставките за

по закон подлежат на задължително училищно обучение.
Общо изключение от законовата забрана за прием може да

1. Ако имунизациите срещу морбили могат да се получат

всички ваксини с компонент за морбили (тези, които са

от документацията на личния лекар, може да се издаде

одобрени и разрешени за пускане на вътрешния пазар

нов имунизационен паспорт и да се нанесат имунизациите.

в Германия).

2. Едно удостоверение от лекар може да потвърди, че

Специални правила важат за деца, които при влизане на

вече е налице имунитет срещу морбили (установено напри-

закона в сила към 1 март 2020 г. вече са приети в споме-

мер чрез изследване на кръвта) или са били направени

натите заведения. При тези деца здравната инспекция

имунизациите за защита от морбили.

(след изтичане на преходния срок до 31-ви юли 2021 г.) в

3. Ако имунизационния статус остава неясен, Постоянната

отделни случаи може да реши, дали да бъде разпоредена

комисия по ваксините (STIKO) препоръчва да се наваксат

забрана за достъп (освен за тези в училищна възраст).

имунизациите. Не се препоръчва изследване на кръвта.

6. Моето дете вече преболедува от морбили.
Необходимо ли е все пак ваксиниране?

9. Какво се случва по-нататък, след като бъде
уведомена здравната инспекция?
Когато необходимото доказателство не бъде представено

От морбили може да се заболее само веднъж. Който вече

на здравната инспекция в рамките на един разумен срок

веднъж е боледувал, е защитен от това и не се нуждае

(минимум десет дни и приблизително до три месеца, за да

повече от имунизации. Дали са правени имунизации срещу

се улесни наваксването на една двукратна имунизация за

морбили, може да се докаже с изследване на кръвта.

защита срещу морбили) или от доказателството се установи, че имунизацията за защита срещу морбили е въз-

7. Какви ваксини срещу морбили има
на разположение?

можна едва на по-късен етап от време, здравната инспек-

В Германия в момента има само комбинирани ваксини

да изиска от тях завършване на имунизационната защита

срещу паротит-морбили-рубеола (MMR) или паротит-мор-

срещу морбили.

били-рубеола- варицела (MMRV). При дела на морбили във

Независимо от това, здравната инспекция може да реши

ваксината става въпрос за ваксина от живи вируси, напра-

дали след изтичане на един разумен период от време се

вена от отслабени вируси на морбили. При антигените

налага забрана за прием, или алтернативно да се наложат

срещу паротит, рубеола и варицела също става дума за

парични глоби и принудителни мерки.

ция може да покани родителите на детето на консултация и

отслабени вирусни щамове на причинителите.

циите при децата. Имунната система на здравото дете е в

10. Не противоречи ли задължението за
имунизация срещу морбили на правото по
закон на място в детска градина?

състояние да реагира много добре на ваксината. Като цяло

Не. Ако доставчикът на обществени грижи за младежта

комбинираната ваксина се счита за не по-зле понасяща се,

докаже място за отглеждане на деца, основано на нуждите,

отколкото самостоятелната ваксина.

с това претенциите за право на място в детски центрове и

От STIKO основно се препоръчва използването на комбинирани ваксини, за да се сведе до минимум броят на инжек-

дневни грижи за деца вече са изпълнени. Това важи и

8. Какво се случва, ако за дете на възраст
от 1 год. не бъде представено доказателство?
Деца, за които няма представено достатъчно доказателство
за защита срещу морбили, нямат право да бъдат приемани

когато, заради липса на доказателство за направена имунизация срещу морбили, детето не може да бъде прието.

11. Ще бъдат ли налагани парични глоби?
За компетентните служби не съществува задължение за
налагане на парични глоби. Това е по тяхна преценка. Според Закона за защита от заразяване става въпрос само
и изключително за „Възможност да се уреди“.
Ръководството на заведение, което въпреки забраната със
закон, приема лице, за което да се грижи или не уведомява
здравните власти в случай на задължение за уведомяване,
както и лица, които въпреки задължението за представяне
на доказателства и искането на здравната инспекция, не
предоставят доказателства в разумен срок, трябва да очакват глоба до 2500 евро. Заедно с това или като алтернатива
на глобата може да се разгледа и наказателна санкция, ако
не е спазено задължението за представяне на доказателства.

12. Може ли задължението за имунизация
да се изпълни с принуда?
В никакъв случай не се предвижда принудителна имунизация.
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