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ایمن در طول تابستان: خودآزمایی در تعطیالت ، گزینه های واکسیناسیون برای
 . کودکان و نوجوانان

!و شاگردان عزیز!  والدین عزیز و رسپرستان حقوقی

بعد از این سال دشوار برای همه ما ، "تعطیالت بزرگ" در گوشه و کنار است. سایه ای که کرونا یط چند ماه گذشته بر روی 
ی در حال واکسیناسیون هستند ، همه ما با آزمایش های منظم معمول هستیم ما افگنده است کاهیش یم یابد: افراد بیشتی

ل حفظ کنیم و روزهای آفتابی بقیه کارها را انجام یم ز وقت . دهیم ، دوست داریم تماس های اجتمایع خود را در خارج از متز
ز باشیم که کرونا ناپدید نشده است.   لبخند بزنیم". اما: ما هنوز باید مطمئ 

ی
و بکشیم و "در برابر زندگ آن است که رسانجام نتر

ز مکتب در  -تجربه کنید برای من مهم است که همه شما این تابستان را به خوبی و با خیال راحت  وع موفقیت آمتر ز با توجه به رسر همچنئر
 خزان. یم خواهم برای تعطیالت شما دو موضوع دیگری را به شما بدهم: 

پنج تست خودآزمایی برای هر شاگرد برای ماه های تابستان

 5 هر شاگرد  برای فدرال تحقیقات و  علوم ، تحصیالت وزارت ، محیل و  ایالتی  ، فدرال های دولت توسط شده ارائه های آزمون بر  عالوه
 خواهید  دریافت خود  کتبم در  مستقیما  مکتب آخر  هفته در  را  ها  تست این. است گرفته  نظر  در  تابستان های ماه برای را  خودآزماب   آزمون
ز  پاداش یک با  - کرد  ه که  ناچتر ز  قوم و خویش با  مالقات از  قبل خواه - کنید   استفاده آزمایشات این از  لطفا  . است خواندن و  کردن  تست انگتر
 خویش به دست آورده تازه آزادی و  یکدیگر  از  منظم های آزمایش با  ما  همه . کنید   یم بیماری احساس که  زمابز  یا  دوستان با  مالقات ،

. کنیم  یم محافظت

 در تعطیالت تابستایی امکان پذیر است 12واکسیناسیون برای کودکان و نوجوانان از 
ی

سالگ

ز   اداره دو  هر  توسط واکسیناسیون این . است شده تأیید  اتریش در  بال  به سال 12 کودکان  واکسیناسیون برای Biontech / Pfizer واکسئر
ی  همه با  مبارزه در  اضاقز  گزینه  یک این . شود  یم توصیه اتریش نوجوان طب و  اطفالوانجمن ( EMA) اروپا  داروب    تمام توانید  یم. است گتر
 در  را  خود  فدرال ایالت در  واکسیناسیون برای نام ثبت نحوه و  کرونا   واکسیناسیون رایگان پیشنهادات به مربوط جزئیات

https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung /  کنید.   پیدا 
 ! دهیم یم انجام اینگونه را  کار   این ما . مکتب برای امن ، تعطیالت در زمان امن
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