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Të sigurt gjatë verës: teste që mund t’i bësh vetë gjatë pushimeve të verës, mundësi 
vaksinimi për fëmijë dhe të rinj  

Të dashur prindër dhe persona me të drejtë kujdestarie (Erziehungsberechtigte)! Të dashur 
nxënës dhe nxënëse! 
“Pushimet e gjata“ po afrohen pas këtij viti të vështirë për të gjithë ne. Hija që korona hodhi 
mbi ne gjatë muajve të shkuar, po zvogëlohet : gjithnjë e më shumë njerëz janë vaksinuar 
tashmë, për të gjithë testimet e rregullta janë kthyer në rutinë dhe ditët me diell ndihmojnë 
që kontaktet shoqërore të zhvillohen në natyrë. Më së fundi ka ardhur koha që të mbledhim 
forcat dhe “t’i buzëqeshim përsëri jetës“. Por: duhet të jemi të sigurt që korona ende  nuk 
është zhdukur. 

Për mua është e rëndësishme që ju të gjithë ta kaloni mirë dhe të sigurt këtë verë – edhe me 
synimin për një fillim të suksesshëm të shkollës në vjeshtë. Prandaj dua të theksoj dy tema, 
të cilat duhet t’i keni parasysh gjatë pushimeve: 

Pesë teste që mund të bëhen vetë për çdo nxënës a nxënëse gjatë muajve të verës 

Përveç testeve ekzistuese të Federatës, landeve dhe komunave, Ministria Federale për 
Arsimin, Shkencën dhe Kërkimin Shkencor i vë në dispozicion çdo nxënësi apo nxënëseje 
pesë teste që mund t’i bëjnë vetë për periudhën e verës. Ju do t‘i merrni këto teste në javën 
e fundit të shkollës direkt në shkollën tuaj – me një dhuratë të vogël që do t’ju motivojë për 
testim dhe lexim. Ju lutemi që t’i përdorni këto teste – qoftë para një vizite të farefisit, apo 
takimi me shokë e shoqe ose nëse e ndieni veten të sëmurë. Me anë të testimeve të 
rregullta ne të gjithë mbrojmë njëri-tjetrin dhe lirinë e rifituar.  
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Gjatë pushimeve verore është i mundur vaksinimi i fëmijëve dhe të rinjve prej moshës 12 
vjeç 

Vaksina nga Biontech/Pfizer është lejuar në Austri për vaksinimin e fëmijëve prej moshës 12 
vjeç. Vaksinimi rekomandohet si nga Agjencia Evropiane e Barnave (EMA), ashtu edhe nga 
Shoqata Austriake e Shëndetësisë për Fëmijë dhe të Rinj (Österreichische Gesellschaft für 
Kinder- und Jugendheilkunde). Ai është një mjet më shumë në luftën kundër pandemisë. Të 
gjitha hollësitë rreth ofertave falas për vaksinimin mbrojtës kundër Koronës, si dhe 
regjistrimin për t’u vaksinuar në landin tuaj i gjeni te  https://www.oesterreich-
impft.at/impfanmeldung/. 

Të sigurt gjatë pushimeve, të sigurt në shkollë. Kështu do të veprojmë! 

I juaji 

Heinz Faßmann 
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