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 РИМ - Деца у Италији не могу да долазе у школу док не донесу доказ да су
вакцинисана, а њихови родитељи ризикују да буду кажњени са 500 евра ако пошаљу
невакцинисану децу у школу, главне су одредбе италијанског закона "Лоренцин" који је у
пуној примени од 11. марта.

  Према новим правилима, деца до навршених шест година ће бити исписана из јаслица и
вртића уколико нису вакцинисана, пише BBC.

  

Ученицима између шест и 16 година не може бити забрањено да похађају школу, али ће
родитељи бити новчано кажњени уколико не донесу доказе да су деца примила све
обавезне вакцине.

  

Рок за доношење потврда о вакцинацији требало је да буде 10. март, али је због викенда
продужен до понедељка.

  

„Сви су имали времена да то ураде", изјавила је министарка здравља Ђулија Грило за
новине "Ла Република" и нагласила да је правило једноставно „Нема вакцине, нема
школе".

  

Према "закону Лоренцин" - који је добио име по бившем министру здравља који га је
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предложио - деца морају да приме низ обавезних вакцина пре него што крену у школу.
То укључује вакцинацију против варичела, малих богиња, дечје парализе, заушака и
рубеола.

  

Закон је донет због наглог пораста броја оболелих од малих богиња, стопа вакцинације
драстично је била опала, јер је мање од 80 одсто популације Италије било је
вакцинисано, а препорука Светске здравствене организације је да вакцинисано буде 95
одсто становника.

  

У понедељак, који је био последњи дан за родитеље да доставе потврде о вакцинацији
деце, италијански званичници објавили су да је национална стопа имунизације достигла
или је врло близу 95 одсто за децу рођену 2015. године, у зависности од тога о којој
вакцини је реч.

  

Пре ступања одлуке на снагу, у земљи је месецима вођена дебата о обавезној
вакцинацији.

  

Доношење Лоренциновог закона, који је израдила претходна влада, било је бурно,
садашња коалиција када је дошла на власт, саопштила је да ће одустати од обавезне
имунизације, али је касније променила став, а две популистичке партије на власти
суочиле су се са оптужбама да воде политику против вакцинације, наводи ББЦ.

  

(Танјуг)
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