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Защо говорим за това?
Уморително е да се притесняваш дали няма да се заразиш, или да заразиш някой близък.
Ако си над 12, вече можеш да се ваксинираш!

Децата направиха много по време на пандемията. Не се виждаха дълго време с приятели. Ходиха на
училище дистанционно. Не се виждаха дори с баба и дядо.

Изобщо децата бяха чудесни. Сега се въвеждат ваксини и за тях - за да могат да се върнат към
нормалния живот. На този етап ваксините са само за деца над 12 години, защото за тях е проверено
дали са безопасни. Скоро обаче ще има ваксини и за по-малки деца. Ето тук сме обяснили какво
представляват ваксините и защо трябва да се тестват.
Сигурно имаш още много въпроси. Ще се опитаме да отговорим:
Има ли вече ваксинирани деца в България?
Да, 89 деца у нас вече са получили ваксина.
В други страни разрешено ли е?
Да, САЩ и Канада започнаха първи да дават на деца ваксината на "Пфайзер". После това беше

разрешено в Европейския съюз. Румъния също започна да ваксинира децата.
Какво да направя, ако ме е страх от инжекции?
Хммм, всъщност тази ваксина съвсем не боли. Все пак имаме идеи как да си вдъхнеш смелост:
1. Помоли родителите си да ти купят за награда особено красиви лепенки с картинки.
2. Гледай на другата страна.
3. Разкажи на всички присъстващи любимия си виц.
Докато се усетиш, всичко ще е свършило! Сега си сложи цветната лепенка и се похвали на близките
си.
Може да ти трябват ден-два за почивка и възстановяване. Идеален момент да се поглезиш малко. И
да те поглезят.
Последен въпрос: Мога ли да спра да нося маска и да си мия ръцете?
Хубава работа! Ръцете се мият не само заради коронавируса, нали? Миенето те предпазва от много
други болести, например от ужасното разстройство.
Маските са още задължителни на закрито, например в супермаркета. Хората няма как да знаят кой е
ваксиниран и кой - не. Но пък ще можеш да идеш на гости на своите приятели, особено ако и те, и
семействата им също са ваксинирани. Друго си е спокойствието!
И разбира се, можеш да играеш и да се виждаш с хора навън - в града, в планината, на морето. Даже
и да нямаш 12 г. Да живее лятото!
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