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Siguri în timpul verii: Teste individuale în vacanță, posibilități de vaccinare pentru copii și 
tineri 

Dragi părinți, dragi tutori legali! Dragi eleve și elevi! 

„Vacanța mare“ bate la ușă după acest an greu pentru noi toți. Umbra pe care Corona a 
aruncat-o asupra noastră în ultimele luni începe să scadă: Tot mai mulți oameni sunt deja 
vaccinați, avem deja rutină la testările regulate iar zilele însorite contribuie și ele la plăcerea 
de a întreține contacte sociale în aer liber. Este deja timpul pentru a dobândi în sfârșit forțe 
noi și de a ne bucura de viață“. Dar: Trebuie să mai fim încă conștienți de faptul că încă nu a 
dispărut Corona.  

Pentru mine este important să vă puteți bucura de această vară și să fiți în siguranță – având 
deja în vedere un început de școală cu succes în toamnă. De aceea, aș vrea să vă atrag 
atenția la două subiecte pentru vacanță: 

Cinci teste individuale pentru fiecare elevă/elev pentru lunile de vară 

Suplimentar la oferta de teste a autorităților federale, a landurilor și a autorităților locale, 
Ministerul Federal al Educației, Științei și Cercetării pune la dispoziția fiecărei eleve / fiecărui 
elev cinci teste individuale pentru lunile de vară. Veți primi testele fiecare în ultima 
săptămână de școală direct în școala dvs. – cu un mic cadou pentru a vă motiva să citiți. Vă 
rugăm să folosiți aceste teste – fie înaintea unei vizite la rude sau a unei întâlniri cu 
prietenele și prietenii sau dacă vă simțiți bolnavi. Cu toții ne protejăm unii pe ceilalți și 
libertatea noastră proaspăt câștigată prin testări regulate. 

Este posibilă vaccinarea în vacanța de vară a copiilor și a tinerilor începând cu vârsta de 12 
ani 

Vaccinul de la Biontech/Pfizer este admis în Austria pentru vaccinarea copiilor începând cu 
vârsta de 12 ani. Vaccinarea copiilor și tinerilor începând cu vârsta de 12 ani este 
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recomandată atât de Agenția Europeană a Medicamentului EMA cât și de Societatea 
Austriacă de Pediatrie. Vaccinarea este o opțiune suplimentară în lupta împotriva pandemiei. 
Puteți afla toate detaliile în legătură cu ofertele gratuite de vaccinare împotriva Corona 
respectiv referitoare la înregistrarea pentru un vaccin în landul dvs. pe pagina de internet 
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/. 

Siguri în vacanță, siguri din nou la școală. Așa vom proceda! 

Al dvs. Heinz Faßmann 

Heinz Faßmann 
Ministru federal al educației, științei și cercetării 
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