Wrzesien 2021

Drodzy Rodzice/ Opiekunowie,

COVID-19 Szczepienia dla 12-15latkow

W nastepstwie z Panstwowymi rekomendacjami, Szkolny Zespol Immunizacji (uodparniania) bedzie
odwiedzac wszystkie szkoly gimnazjalne w Portsmouth, Southampton i Isle of Wight przez kolejne 6
tygodni. Oferowane beda pojedyncze dawki szczepionki Covid-19 dla wszystkich uczniow w
rocznikach 8-11.

Planujemy odwiedzic szkole Panstwa Dzieci w dniu 1go pazdziernika 2021 (piatek).

Kazdy w wieku od 12 do 15 lat ma mozliwosc przyjac szczepionke Pfizer. Dlatego tez, uczniowie w
roczniku 7, ktorzy skoncza 12 lat beda wezwani pod koniec programu (szczepieniowego) po przerwie
semestralnej (half term).

Panstwa wsparcie pomoze nam w ochronie zdrowia wszystkich dzieci w naszej szkole oraz szerszej
spolecznosci.

Pozwolenie

Wszyscy rodzice oraz opiekunowie proszeni sa o dostarczenie pozwolenie. Zachecamy, aby Rodzice
podjeli te decyzje wraz ze swoimi dziecmi i wypelnili formularz, ktory jest zalaczona z tym listem.

W szkolach srednich (secondary school), jezeli formularz pozwolenia nie zostal wypelniony przez
Rodzica, dziecko, ktore jest dojrzale, aby samodzielnie podjac taka decyzje, bedzie mialo do tego
prawo. W takim przypadku, taka mloda osoba zostanie zaszczepiona podczas wyznaczonej sesji
szkolnej, badz bedzie poproszona, aby przyjsc na dodatkowe spotkanie w szkole lub punkcie
szczepien po dalszej dyskusji i namysle Rodzicow/ Opiekunow (jesli to bedzie stosowne).

Zalaczony formularz, wyrazajacy Panstwa zgode na szczepienie, musi byc wypelniony przynajmniej
24 godziny przed przyjeciem Panstwa dziecka szczepionki. To umozliwi Zespolowi Klinicznemu
Pielegniarek proces oceny oraz upewnienie sie, ze Panstwa Dziecko moze otrzymac szczepeienie i
jest to bezpieczne. Jezeli Panstwo nie chca, aby Panstwa dziecko bylo szczepione, prosze to
uwzglednic na zalaczonym formularzu (non-consent).

Jesli Panstwa Dziecko zle sie czuje lub zaistniala jakas zmiana w stanie zdrowotnym, wliczajac w to
np. nowa diagnostyke zdrowotna lub nowe leki, prosimy, aby Panstwo nas o tym poinformowali w
dniu sesji szczepien.

Prosimy o odeslanie formularza do szkoly przed 29tym wrzesnia 2021, aby Immunisation Nursing
Team (Zespol Immunizacji) mial czas, zeby dokonac procesu rozpoznania/klasyfikacji 30go wrzesnia
2021 (czwartek).

***Prosze pamietac, ze formularz zgody musi byc calkowiecie wypelniony. W przeciwnym razie
szczepienie bedzie niemozliwe. Obie strony formularza musza byc wypelnione, w tym pytania o
zdrowie oraz podpis i data.

Z powazaniem,
Solent NHS Trust School Aged Immunisation Team
(Zespol Immunizacji)

