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Lisateavet laste riskirühmadest 
ja vaktsiinide tõhususest ning 
ohutusest leiate veebilehelt
thl.fi/lastenkoronarokote 
(soome keeles)

Koroonahaigus kulgeb lastel üldjuhul kergelt, aga 
põhihaigused suurendavad ka 5–11-aastaste koroonasse 
nakatunud laste haigestumist. Ka lastel võib kaasneda 
koroonanakkusega pikaajalisi sümptomeid.

Koroonavaktsiini soovitatakse
• neile 5–11-aastastele lastele, kellel võib olla 

põhihaiguse, ravi või muu põhjuse tõttu suurenenud 
oht haigestuda raskeloomulisse koroonahaigusesse;

• neile 5–11-aastastele lastele, kelle lähikonnas on 
tugeva immuunpuudulikkusega inimesi.

Ka ülejäänud 5–11-aastastele lastele pakutakse võimalust 
end koroona vastu vaktsineerida.

Raskeloomulist koroonahaigust võivad soodustada sellised 
haigused ja seisundid, mis nõrgendavad tugevalt kopsude 
ja südame talitlust või organismi kaitsevõimet.

Teie koduvald teavitab 5–11-aastaste laste 
vaktsineerimiskorraldusest ja -ajakavast.

Vaktsiin annab koroonahaiguse vastu hea kaitse. Lisaks 
saab laste vaktsineerimise kaudu kaitsta mingil määral 
lapse lähikonda kuuluvaid tugeva immuunpuudulikkusega 
inimesi.

Vaktsineerimine on vabatahtlik ja tasuta.

5–11-aastastele antav vaktsiin
Sellele vanuserühmale mõeldud Biontech-Pfizeri vaktsiin 
Comirnaty on mRNA-vaktsiin. Vaktsiinil on tingimisi 
müügiluba 5–11-aastaste vaktsineerimiseks.

Vaktsineerimisskeem koosneb kahest annusest. Teine doos 
süstitakse 6–12 nädalat pärast esimest.

Vaktsiinid ei sisalda elusviirusi, nii et neist ei ole võimalik 
koroonahaigust saada.

 

Vaktsiini tõhusus ja ohutus
Müügiluba eeldavates uuringutes leiti, et vaktsiin kaitseb 
5–11-aastaseid koroonahaiguse eest suurepäraselt.

Pärast vaktsineerimist on 5–11-aastastel esinenud 
samalaadseid sümptomeid nagu 12-aastaseks saanutel. 
Kõige levinumad vaktsineerimisjärgsed sümptomid on 
olnud süstekoha valu, turse ja punetus ning väsimus, 
peavalu, külmavärinad, lihasvalu ja palavik. Kõik 
need sümptomid on mööduvad ega takista edasist 
vaktsineerimist. Sümptomite leevendamiseks võib 
kasutada palavikualandajaid või valuvaigisteid.

Müügiluba eeldavates uuringutes ei leitud 5–11-aastastel 
raskeid kõrvaltoimeid. Võimalikke harvaesinevaid 
kõrvaltoimeid ei olnud võimalik hinnata valimi piiratuse 
tõttu.

Raskeid allergilisi reaktsioone esineb pärast 
vaktsineerimist väga harva.

Maailmas on vaktsineeritud juba mitu miljonit 5–11-aastast 
last. Seda vanuserühma puudutavaid erilisi ohte ei ole 
ilmnenud.

 
Alaealine võib otsustada 
koroonavaktsineerimise üle olenevalt east ja 
arengutasemest.
Soomes võib alaealine ise vaktsineerimise üle otsustada, 
kui vaktsineeriv tervishoiutöötaja tõdeb, et laps on 
oma vanuse ja arengutaseme poolest selleks suuteline. 
Täpset vanusepiiri, millal võib ise otsuse teha, ei ole 
seadustes määratletud. Sagedamini on 5–11-aastaste 
vaktsineerimiseks vaja hooldaja nõusolekut.

Ehkki alaealine ei otsusta ise oma vaktsineerimise üle, 
antakse talle vaktsiini ja selle tähtsuse kohta teavet, võttes 
arvesse lapse vanust ja arengutaset. Lapse arvamus asjas 
tuleb ära kuulata.

Kui laps ise vaktsineerimise üle ei otsusta, on vaja selleks 
kõigi tema hooldajate nõusolekut.

Koroonavaktsineerimise teave
5–11-aastaste laste hooldajatele


