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Sayın veliler, sevgili anne-babalar, 

Öncelikle çocuklarınızla ve çocuğunuzun okulundaki pedagoglarla beraber geçtiğimiz zorlu 
1,5 yılın üstesinden geldiğiniz için size teşekkür etmek istiyoruz! 

Önümüzdeki ders yılında en önemli ortak hedefimiz, tüm çocukların yüzyılın pandemisine 
rağmen kesintisiz olarak “okullarına” gidebilmeleridir. Bu hedefe ulaşabilmek için özellikle 
okulun başladığı ilk 3 hafta içerisinde düzenli olarak yapılacak testlerle okullarda kapsamlı bir 
güvenlik ağı yaratacağız.  

Koronaya karşı ve böylelikle toplumumuz ve güvenli bir okul işleyişi için en önemli korumayı, 
korona aşısı sağlar. Ne kadar çok insan aşı olursa, koruma o derece daha iyi ve sosyal 
“özgürlüğümüz” de o derece daha büyük olur. 

Özellikle çocukların geçtiğimiz ders yılındaki zorlu dönemden sonra tam da bu özgürlüğe ve 
okulun onların sunacağı beraberce öğrenmeye ihtiyaçları var. 

Biz yetişkinler, çocuklarımıza – özellikle de 12 yaş altı olanlara – mevcut pandemi döneminde 
koruyucu korona aşısı hizmetinden yararlanarak destek olabiliriz. 

12 yaş üzeri çocuklar için ruhsat verilmiş aşılar bulunmaktadır (Moderna’dan Spikevax ve 
BioNTech/Pfizer’den Comirnaty). Bunlar, Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından sıkı bir 
kontrolden geçirilmiş olup, güvenli ve etkili oldukları kabul edilmiştir. Gerçi çocuk ve gençler 
yetişkinlere kıyasla COVID-19’a nadiren daha ağır yakalanıyorlar, ama onlar kadar bulaştırıcı 
oluyorlar.  

Tüm eyaletlerde önceden randevu almaksızın da kolayca aşı yaptırılabilmektedir. Lütfen 
doğrudan eyaletinizden veya www.oesterreich-impft.at adresinden kendiniz ve 
çocuğunuz/çocuklarınız için aşı imkânları hakkında bilgi alınız. Mesela www.sichereschule.at 
adresinden çocuk ve gençler için oturduğunuz yere en yakın aşı merkezini arayabilirsiniz.  

14 yaşını doldurmamış olan çocuklar/gençler anne veya babası ile aşıya gitmek ve onun aşı 
için vereceği onayı göstermek zorundadır. 14 yaşından itibaren buna kendileri karar 
verebilirler. 

http://www.oesterreich-impft.at/
http://www.sichereschule.at/
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Çocuk ve gençlerimizi korumaya katkıda bulunabilecek olan bizler, imkânlarımız ölçüsünde 
bunu yapmalıyız. Çoğumuz için aşı bir imkândır.  

Birlikte okula başlayacak olmamıza seviniyor, size ve çocuğunuza/çocuklarınıza güzel, neşeli 
bir 2021/22 ders yılı diliyoruz! 
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