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Informacje dla rodziców na temat ustawy o ochronie 
przed odrą obowiązującej od 1 marca 2020 r. 

odnośnie dzieci w wieku szkolnym, w żłobku lub przedszkolu. 

Szanowni Państwo, 

w dniu 1 marca 2020 r. weszła w życie nowa ustawa o ochronie przed odrą. 
Zobowiązuje ona wszystkich uczniów, dzieci przebywające w przedszkolach lub 
innych placówkach opieki dziennej do przedłożenia zaświadczenia o stanie 
szczepienia przeciwko odrze kierownictwu szkoły lub ośrodka opieki dziennej lub 
osobie opiekującej się dzieckiem (§ 20 ust. 8 i ust. 9 zdanie 1 ustawy o ochronie 
przed zakażeniami). Dowód ten można przedstawić za pomocą jednego z 
poniższych dokumentów: 

1. dokumentacja szczepień (książeczka szczepień) lub zaświadczenie lekarskie
wykazujące, że istnieje wystarczająca ochrona przed odrą, 

2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że istnieje odporność na odrę,

3. zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że szczepienie nie może być udzielone z
powodów medycznych (przeciwwskazania), 

4. potwierdzenie urzędowe lub innej instytucji, że jeden z powyższych dowodów
został już tam przedstawiony. 

Dokumenty w języku innym niż niemiecki lub dokumenty, z których nie wynika jasno 
status szczepienia, nie muszą być uznawane. 

Opieka dzienna i przedszkolna: 

Do dzieci w żłobkach, przedszkolach i innych placówkach opieki dziennej mają 
zastosowanie następujące wymagania związane z wiekiem: 

⦁   Dzieci, które są w wieku co najmniej dwóch lat, muszą mieć co najmniej dwa 
szczepienia przeciwko odrze lub wykazać wystarczającą odporność na odrę. Dzieci 
pomiędzy pierwszym a drugim rokiem życia muszą wykazać się jednym 
szczepieniem przeciwko odrze lub odpornością na odrę. 

⦁   Dzieci poniżej pierwszego roku życia mogą być przyjmowane przez placówki bez 
przedstawienia wyżej wymienionych dowodów. 

W przypadku dzieci poniżej drugiego roku życia kierownictwo przedszkola lub 
placówki dziennej opieki jest jednak zobowiązane do natychmiastowego 
poinformowania regionalnego Urzędu ds. Zdrowia, jeśli dziecko nie posiada 
wystarczającej ochrony lub w przypadku możliwego opóźnienia pełnej ochrony w 
formie szczepień. 
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Urząd ds. Zdrowia może wówczas zaprosić rodziców na konsultacje i zażądać 
realizacji szczepienia przeciwko odrze. Może również wydać zakaz opieki nad 
dzieckiem przez placówki opieki dziennej. 

W przypadku dzieci już mających miejsce w placówce opieki dziennej z dniem 1 
marca 2020 r. przewidziano okres przejściowy do dnia 31 lipca 2021 r. 

 

 

Szkoła: 

Uczniowie, którzy mają być nowo przyjęci do szkoły, od dnia 01.03.2020r. muszą 
przedstawić dyrektorowi szkoły zaświadczenie o odporności lub regularnych 
szczepieniach lub o przeciwwskazaniach do szczepień (potwierdzonych medycznie). 

Uczniowie, którzy uczęszczali już do szkoły w dniu 01.03.2020r. muszą przedstawić 
odpowieni dowód lub dokument do dnia 31.07.2021r. 

Uczniowie, którzy nie przedstawią dowodu w terminie, będą meldowani przez 
dyrekcję szkoły w regionalnym urzędzie ds. zdrowia. Dyrekcja szkoły jest do tego 
zobowiązana. 

 

Dalsze informacje można uzyskać u dyrekcji szkoły, ośrodka opieki dziennej lub u 
pracownika opieki dziennej. Ponadto obszerne informacje na temat ustawy o 
ochronie przed odrą znajdziecie Państwo na stronie internetowej 
https://www.masernschutz.de/ . 
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