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Yazı güvenle geçirin: Tatilde kendi kendine test, çocuk ve gençler için aşı imkanı 

Değerli Ebeveynler ve Veliler! Sevgili öğrenciler! 

Hepimiz için zorlu geçen bu yıldan sonra “büyük tatil” kapıda. Koronanın geçtiğimiz aylarda 
üzerimize düşürdüğü gölge giderek azalıyor: Giderek daha fazla sayıda insan aşılanmakta, 
düzenli olarak yapılan testler artık rutine dönüştü ve güneşli günler de sosyal bağlantıları 
dışarıda sürdürmeyi tercih ettiriyor. Nihayet tekrar güçlenmenin ve “hayatın yüzüne 
gülmenin” zamanı geldi. Fakat koronanın henüz yok olmadığını da bilmemiz gerek.  

Hepinizin bu yazı güzel ve güvenli geçirmeniz benim için önemli; sonbaharda okula 
başlayabilmek açısından da. Bunun için tatille beraber iki konuya da değinmek istiyorum: 

Yaz aylarında her öğrenci için 5 adet kendi kendine test 

Devlet, eyalet ve belediyelerin mevcut test olanaklarına ek olarak Federal Eğitim,  
 
Bilim ve Araştırma Bakanlığı, yaz aylarında her öğrenci için 5 adet kendi kendine testi 
kullanıma sunuyor. Bu testleri okulun son haftasında doğrudan okulunuzdan alacaksınız; 
ufak, test yapmaya ve okumaya motive eden bir katkıyla beraber. Lütfen bu testleri kullanın; 
ister bir akrabayı ziyaret etmeden önce, ister arkadaşlarla buluşurken ya da kendinizi hasta 
hissettiğiniz zaman. Hepimiz birbirimizi ve yeniden kazandığımız özgürlüğümüzü düzenli test 
yaparak korumaktayız. 

Yaz tatilinde 12 yaşından büyük çocuk ve gençlere aşılama mümkün 

Biontech/Pfizer aşısı Avusturya'da 12 yaşından büyük çocuklara yapılabiliyor. Aşı, hem 
Avrupa İlaç Dairesi EMA tarafından hem de Avusturya Çocuk ve Genç Hekimliği Kurumu 
tarafından tavsiye ediliyor. Bu, pandemiyle mücadele için ek bir seçenek. Ücretsiz korona 
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aşısı ve yaşadığınız eyalette aşı için kayıt yaptırma hakkındaki tüm ayrıntıları şuradan 
öğrenebilirsiniz: https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/.. 

Güvenli tatil, güvenli okul. Öyle yapalım. 

Saygılarımla,  

 
Heinz Faßmann  
Federal Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanı 
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