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Wien, 2021. szeptember  

Tisztelt Jogi képviselők, kedves Szülők! 

Először is szeretnénk Önöknek megköszönni, hogy az elmúlt nehéz másfél évet a gyermekeik 
iskolájában a tanárokkal és a gyermekeikkel közösen sikeresen maguk mögött tudták!  

Ebben az iskolaévben a legfontosabb közös célunk, hogy a minden gyermek az évszázados 
pandémia ellenére folyamatosan az „iskolájába” járhasson. Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük, az 
iskolakezdést követő három héten át rendszeres tesztelésekkel az iskolákban átfogó 
biztonsági hálót „csomózunk”. 

A Corona-vírus ellen a társadalomban és a biztonságos iskolai oktatásban is a Corona-oltás a 
legfontosabb védelem. Minél többen oltatjuk be magunkat, annál jobb a védelem és 
nagyobb a társadalmi „szabadságunk” is.  

A tavalyi nehéz tanév után különösen a gyerekeknek van szüksége pontosan erre a 
szabadságra és az egymással folytatandó tanulásra, amit az iskola kínálhat nekik.  

A gyerekeinket – különösen a 12 év alattiakat -a pandémia jelenlegi fázisában azáltal, 
támogathatjuk hogy mi, felnőttek élünk a Corona-védőöltás lehetőségével. 

12 évnél idősebb gyerekek számára már engedélyezettek az oltóanyagok (Spikevax a 
Moderna-tól és Comirnaty a BioNTech/Pfizer-től). Ezeket az Európai Gyógyszerügynökség 
(EMA) szigorúan ellenőrizte és biztosnak és hatékonynak bizonyultak. Gyerekek és fiatalok a 
felnőttekhez képest ritkábban betegednek meg COVID-19-ben, ugyanakkor ugyanolyan 
fertőzőek.  

Minden egyes tartományban rendelkezésre állnak alacsony szintű oltási ajánlatok, előzetes 
bejelentkezés nélkül is. Kérjük, hogy tájékozódjanak az Önök tartományában, illetve a 
www.oesterreich-impft.at honlapon az Önök, illetve gyermekük/gyermekeik oltási 
lehetőségeiről. A www.sichereschule.at honlapon például a lakóhelyük közelében lévő, 
gyermekek és fiatalok oltóállomásokra kereshetnek rá.  

A 14. életévüket be nem töltött gyermekeket/fiatalokat az oltáshoz az egyik szülő kell, hogy 
elkísérje, illetve az oltáshoz a szülő beleegyezése szükséges. A 14. életév betöltése után a 
gyerekek/fiatalok saját maguk dönthetnek.   

Mi mindannyian, akik hozzájárulhatunk a gyermekeink és fiataljaink megvédéséhez, ezt a 
lehetőségeink szerint meg kell, hogy megtegyük. Legtöbbünk számára az oltás egy lehetőség.  
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Örülünk a közös iskolakezdésnek, és Önöknek, valamint gyermeküknek/gyermekeiknek 
örömteli és jó 2021/22-es tanévet kívánunk! 

Univ-Prof. Dr. Heinz Faßmann 

Képzésért, Tudományért és Kutatásért 
felelős miniszter  

 

Mag. Bernhard Baier 

Osztrák Családszövetség elnöke  

Thomas Maximiuk 
Katolikus szülői egyesületek fő egyletének 
elnöke  

 

Christian Oxonitsch 

Osztrák Gyermekbarátok elnöke  

 

Alfred Trendl 
Osztrák katolikus családegyesület elnöke  

 

 

 


