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Πληροφορίες προς τους γονείς σχετικά με την νομοθεσία περί προστασίας απο την ιλαρά –  
 
 
Αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι,  
 
Ο νέος νόμος για την προστασία απο την ιλαρά τίθεται σε ισχύ απο την 1η Μαρτίου 2020. 
 
Η ιλαρά είναι μια απο τις πιο μεταδοτικές ασθένειες, η μετάδοση είναι δυνατή χωρίς άμεση επαφή. Η 
ασθένεια μπορεί να συνοδεύεται απο σοβαρές επιπλοκές  και δευτερογενείς ασθένειες. Οι 
εμβολιασμοί προσφέρουν την καλύτερη προστασία κατα της ιλαράς. Παρέχουν δια βίου ανοσία. 
 
Το να μην είναι κάποιος εμβολιασμένος δεν αποτελεί μόνο κίνδυνο για την σωματική  του ευεξία, αλλά 
θέτει σε κίνδυνο και άλλους ανθρώπους. 
 
Ο νόμος σημαίνει: 
 

• Πρέπει να προσκομίσετε ένα πιστοποιητικό προστασίας απο την ιλαρά, για τα παιδιά σας που 
είναι ή θα εγγραφούν στο σχολείο. 

• Οι σχολικές διοικήσεις υποχρεούνται απο τον νομοθέτη να ελέγχει την προστασία απο την ιλαρά. 
 
Στην εφαρμογή αυτο σημαίνει, 
 
▪ ότι για όλα τα παιδιά, τα οποία απο την 1η Μαρτίου 2020 θέλουν να γίνουν δεκτά στο σχολείο, το 
πιστοποιητικό για την προστασία απο την ιλαρά πρέπει να προσκομίζεται πριν την πραγματική 
έναρξη των σχολικών μαθημάτων 

▪ ότι για όλα τα παιδιά, τα οποία απο την 1η Μαρτίου 2020 πηγαίνουν ήδη σε ένα σχολείο, το 
πιστοποιητικό για την προστασία απο την ιλαρά πρέπει να προσκομίζεται μέχρι την λήξη της 31ης 
Ιουλίου 2021. 
 
 
Το απαραίτητο πιστοποιητικό παρέχεται κατα κανόνα δια μέσου της παρουσίασης της κάρτας 
εβολιασμού ή του πιστοποιητικού εμβολιασμού (διπλό εμβόλιο)  
 
Η κάρτα εμβολιασμού χρειάζεται να προσκομίζεται μονο μια φορά κατα την δειάρκεια της σχολικής 
σταδιοδρομίας. 

Εαν δεν μπορεί να προσκομιστεί η κάρτα εμβολιασμού, οι σχολικές διευθύνσεις είναι υποχρεωμένες 
απο τον νόμο, να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές. Στην συνέχεια, η υπηρεσία 
υγείας θα λάβει περαιτέρω μέτρα (συμβουλές, προστίματα, χρηματικές ποινές). 
 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση www.masernschutz.de  
Παρακαλείστε να προσέξετε τις συνημμένες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων για 
μαθητές και μαθήτριες, σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για την προστασία απο την ιλαρά σε 
ομοσπονδιακό επίπεδο. 
 
Μεταφράστηκε και συντομεύτηκε απο το τμήμα BildungsBrückenBauen. Το πρωτότυπο στα γερμανικά 
επισυνάπτεται σε αυτή την επιστολή. 
 

           
Griechisch 
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