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Varno skozi poletje: samotestiranje med počitnicah, možnost cepljenja za otroke in mlade  

Dragi starši in vzgojni upravičenci! Dragi dijakinje in dijaki! 

Po tem za vse težkem letu so pred vrati »velike počitnice«. Senca, ki jo je vrgel koronavirus 
na nas v preteklih mesecih, se zmanjšuje: Vedno več ljudi je že cepljenih, pri rednem 
testiranju smo že rutinerji in tudi sončni dnevi prispevajo k temu, da lahko negujemo 
družabno življenje na prostem. Čas je, da končno načrpamo nove moči in se ponovno 
posvetimo želenim dejavnostim. Zavedati pa se moramo, da koronavirus ni izginil.   

Pomembno je, da boste to poletje dobro in varno preživeli – tudi glede uspešnega začetka 
novega šolskega leta jeseni. V ta namen bodite pozorni na dvoje:  

Vsakemu dijaku/vsaki dijakinji pet testov za samotestiranje v poletnih mesecih 

Zvezno ministrstvo za izobraževanje, znanost in raziskovanje daje na voljo vsakemu 
dijaku/vsaki dijakinji pet testov za samotestiranje v poletnih mesecih, in sicer dodatno k 
obstoječi ponudbi za testiranje zvezne države, dežel in občin. Te teste boste prejeli v 
zadnjem šolskem tednu neposredno na vaši šoli – z majhnim darilcem, ki naj vas spodbuja k 
testiranju in branju. Prosil bi vas, da koristite te teste – bodisi pred obiskom sorodnikov, pri 
srečanju s prijateljicami in prijatelji ali če se počutite bolni. Z rednim testiranjem ščitimo nas 
same in našo na novo pridobljeno svobodo. 

Med poletnimi počitnicami je mogoče cepljenje za otroke in mlade od 12. leta naprej  

Cepivo podjetja Biontech/Pfizer ima v Avstriji dovoljenje za cepljenje otrok od 12. leta. 
Cepljenje priporočata tako Evropska agencija za zdravila (EMA) kot tudi avstrijsko združenje 
za otroško in mladinsko zdravstvo. Predstavlja dodatno opcijo v boju zoper pandemijo. Vse 
podrobnosti o brezplačnem cepljenju oz. o prijavi v vaši zvezni deželi boste našli na naslovu 
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/. 

https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/
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Varno skozi počitnice in varno v šolo. Tako bomo zmogli!  

Vaš Heinz Faßmann 

Heinz Faßmann 
Zvezni minister za izobraževanje, znanost in raziskovanje 


