
 

 

II. ERANSKINA 

BARIZELAREN AURKAKO TXERTOA 
  Osasun Etxea.................................... 

Guraso agurgarriak: 

Txertaketen Nafarroako Egutegi Ofizialean ageri da 10 urteko eskola-umeek (Lehen Hezkuntzako 4. mailakoek) 
barizelaren aurkako txertoa hartu behar dutela, eritasun hori lehen pasatu ez badute eta ez badira aurretik txertatu 
(http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2010/16/Anuncio-4/La). 

Zure semeak/alabak eritasuna pasatu edo txertoa hartu badu edo ez baduzu nahi txertoa jartzea, mesedez beheko 
galdeketa orrialdea sinatu eta “EZ. Ez dut baimenik ematen Barizelaren aurkako txertoa jartzeko” laukitxoa 
markatu. 
Zure semeak/alabak ikastetxean txertatzeko irizpideak betetzen baditu (ez du eritasuna pasatu eta ez ditu bi dosi 
aurretik hartu), mesedez eman zure baimena galderei erantzunez eta sinatuz eta ”BAI.BAIMENA EMATEN DUT” 
laukitxoa markatuz.  
Txertoa baimendu edo ez baimendu, galdeketa orria guri igorri behar diguzue, ikastetxeko irakaslearen bidez. 

Txertatzea baimentzen baduzue Umearen Osasun Liburua ere igorri, irakaslearen bidez. Bertan idatziko da  txertatu 
dela. 

 Eskerrik asko zuen laguntzagatik. 

Ikaslearen izen-deiturak: ........................................................... Jaioteguna: …………...... 
Ikastetxea: .......................................................................... Maila eta gela: ................................. 
Dagokion osasun etxea: ........................................................................................ 
Semeak/alabak Barizela pasatua du?        EZ      BAI    
Alergia dio sendagai edo txertoren bati?   EZ    BAI  Zeini:......................................... 
Alergia dio gelatinari edo neomizinari?   EZ      BAI   Zeini: ............................................... 
Txertorik jarri diote azkeneko hilabete honetan?   EZ    BAI   Zeren aurka: ..................................... 
Immunoeskasiarik edo immunitate-sistemaren eritasunik badu?   EZ      BAI  
Immunoeskasia edo immunitate-sistemaren eritasuna duen inorekin bizi da? 

   EZ      BAI  Zehaztu: ..................................................................................................................... 

Haurdun dagoen batekin bizi da?     EZ      BAI  Zehaztu: 
38º C-tik gorako sukarrik, eritasun larri edo kronikorik badu? 

    EZ    BAI  Zein:......................................... 

Sendagairik hartzen ari da edo jarraikako tratamendu medikorik behar du?   

    EZ    BAI  Zein:......................................... 

HONEN BIDEZ 

   BAI. Baimena ematen dut barizelaren aurkako txertoa jartzeko, betiere haurra horretarako osasunez ongi baldin 
badago eta kontraindikaziorik ez bada. 

      BAI. Baimena ematen dut barizelaren aurkako dosi bat jartzeko, lehendik beste bat jarri ziotelako, betiere haurra 
horretarako osasunez ongi baldin badago eta kontraindikaziorik ez bada. 

        EZ     Ez dut baimenik ematen Barizelaren aurkako txertoa jartzeko. 

.................. (e)n, 2010eko .................. aren ......... (e)an 

Aitaren, amaren edo tutorearen sinadura: 
Lehen Hezkuntzako 4.erako baimena 

 


