
Информация за родителите относно Закона за Защита от 
дребна шарка 
 
Уважаеми дами и господа, 
 
На 1 март 2020 година влезе в сила нов закон за защита от дребна шарка. 
 
Дребната шарка е едно от най-заразните сред всички инфекциозни заболявания, 
разпространението й е възможно без пряк контакт. Това заболяване може да 
доведе до много тежки усложнения и последващи заболявания. Най-добрата 
защита срещу дребна шарка са ваксините. Те изграждат имунитет за цял живот. 
 
Липсата на ваксина представлява не само опасност за собственото здраве на един 
човек, но също така риск и за другите около него. 
 
Законът означава: 
• Вие трябва да представите на училището, в което е записано или ще бъде 

записано Вашето дете, доказателство за имунизацията му, 
• Училищните ръководства са задължени от законодателя да контролират 

имунизирането на учениците срещу дребна шарка. 
 
Практически това означава, че: 
• считано от 1 март 2020 година, за всички деца, които искат да бъдат записани в 

училище, трябва да бъде представен съответния докамент, доказващ 
направената ваксина, преди началото на учебните занятия, 

• за всички деца, които към 1 март 2020 година вече посещават училище, 
крайният срок за представянето на такъв документ е 31 юли 2021 година. 

 
По правило такъв документ е имунизационният паспорт на Вашето дете или 
удостоверение за ваксинирането му /две ваксини/. 
Той трябва да бъде представен само веднъж за периода, в който детето Ви е 
ученик. 
 

Не бъде ли представен този документ на училищното ръководство, то то е 
задължено по закон да уведоми веднага Регионалната Дирекция по 
Здравеопазване. Тя, от своя страна, трябва да предприеме следващи стъпки / 
Консултация, глоба, наказателно плащане/. 
 
Подробна информация можете на намерите тук: www.masernschutz.de. 
 
Моля вземете под внимание приложените тук информации относно обработката на 
личните данни на учениците във връзка с изпълнението на Федералния Закон за 
Защита от дребна шарка в училищата. 
 
 
                                                                                                       BULGARISCH 
 
 

Übersetzt und verkürzt durch BildungsBrückenBauen. Der Originalbrief in Deutsch 
liegt diesem Schreiben bei. 
 

http://www.masernschutz.de/

