
Ali so otroci lahko superprenašalci virusa?
DA. Okuženi otroci lahko z virusom okužijo druge, še posebej, ker okužba pri otrocih pogosto mine brez
resnejših simptomov. Znani so dobro dokumentirani primeri, ko so otroci mlajši od 12 let, okužili večje
število sošolcev, ki so nato okužili svoje bližnje.
Število okužb v Sloveniji je bilo novembra, v času epidemije različice delta, največje prav v skupini otrok
in njihovih staršev, zato je omejevanje okužb med otroki zelo pomembno.

V enem primeru v ZDA sta se dva otroka nalezla od očeta, nato okužbo prenesla na 23 sošolcev, preko 
katerih se je nato okužba razširila na člane družine ter krog bližnjih stikov, na skupno 226 ljudi.

Kako nevaren je covid-19 za otroke?
Otroci se v času epidemije različice delta enako pogosto okužijo z novim koronavirusom kot odrasli, a 
redkeje zbolijo in imajo posledice zaradi covid-19.
Nova različica omikron je po prvih podatkih iz Južne Afrike pri otrocih bolj agresivna od različice delta in
je povezana z večjo stopnjo hospitalizacije, vendar je pred dokončnimi zaključki potrebno počakati na
dodatne podatke iz držav, kjer se ta različica bliskovito širi.
Covid-19 pri otrocih lahko povzroči tudi redek, vendar zelo nevaren MIS-C (večorganski vnetni sindrom
pri otrocih), ki nastopi od dva do šest tednov po okužbi in je življenjsko ogrožajoča bolezen z okvaro
krvnih žil, srca in sistemskim vnetjem.
V Sloveniji je bilo do novembra 2021 zaradi covid-19 hospitaliziranih več kot 40 otrok, nekateri s precej
hudim potekom, do sedaj nihče ni umrl.
Podatki iz ZDA kažejo da je zaradi covida-19 do novembra 2021 umrlo 700 otrok, kar je uvrstilo covid-

19 na deseto mesto vzroka smrti otrok. V istem času niti en otrok ni umrl zaradi cepljenja.

Strokovno preverjene informacije za starše: cepljenje otrok proti covid-19 

Vprašanja glede cepljenja otrok proti covid-19 lahko zastavite na  
covid-19@protiraku.si in poskrbeli bomo, da boste prejeli odgovor 

strokovnjaka na vaš e-naslov.

Stroka priporoča cepljenje otrok
Cepljeni otroci:
 imajo manjšo verjetnost, da bodo zboleli s covid-19 in utrpeli njegove

posledice.
 pred okužbo ščitijo druge, predvsem tiste družinske člane, sošolce in druge

ljudi s katerimi prihajajo v stik, ki se ne smejo cepiti ali po cepljenju niso
uspeli razviti zaščite.

Cepljenje otrokom omogoča tudi nemoteno šolanje in življenje.

Cepljenje otrok starih 5ꟷ11 let se opravi s cepivom Comirnaty 10. 
Izvaja se v cepilnih centrih, 

na enak način kot cepljenje mladostnikov in odraslih. 


