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Nyári biztonság: egyénileg elvégezhető szűrés a szünidőben, oltási lehetőség gyerekek és 
fiatalok számára 

Kedves Szülők és Jogi képviselők!  
Kedves Diákok!  

Az elmúlt nehéz évünk után a nyári „NAGY SZÜNET” a küszöbünkön áll. Az elmúlt 
hónapokban a koronavírus okozta árnyék már zsugorodik: egyre több embert oltottak már 
be, és a rendszeres, a már rutinszerű szűrés és a napsütötte napok még besegítettek abban, 
hogy örömmel ápoljuk a szociális kapcsolatainkat az Isten szabad ege alatt. Legfőbb ideje, 
hogy végre új erőt merítsünk és „az élet szemébe nevessünk!” Azonban: változatlanul szem 
előtt kell tartanunk azt, hogy a korona vírus még nem tűnt el. 

Számomra ugyancsak fontos, hogy Önök ezt a nyarat mindannyian jól és biz-tonságosan éljék 
meg – már csak az őszi sikeres iskolakezdés kilátására való tekintettel is. Ehhez két témát 
szeretnék Önöknek a lelkükre kötni: 

A nyári hónapokra minden diák öt egyénileg elvégezhető szűrés-csomagot kap 

A Szövetség, a tartományok és községek nyújtotta szűrési ajánlatokon túlmenően a 
Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztérium a nyári hónapokra minden 
diáknak öt egyénileg elvégezhető szűrés csomagját bocsájtja rendelkezé-sére. A csomagot a 
diákok az iskolában az tanév utolsó hetében kapják meg, kicsi, a szűréshez és az olvasáshoz 
kedvet csináló „ráadással”. Kérjük Önöket, hogy vegyék igénybe ezeket a szűrési lehetősége-
ket, legyen az rokoni látogatások, vagy barátokkal tervezett találkozások alkalmából, vagy, ha 
Önök betegnek érzik Magukat. A rendszeres szűréssel mind-annyian védjük egymást és az 
újfent visszanyert szabadságunkat. 

A nyári szünidőben már a gyerekeket és a 12 év feletti fiatalokat is be lehet oltatni 

A Biontech/Pfizer oltóanyagot Ausztriában már a 12 év feletti gyerekek számára is 
engedélyezték. Ezt az oltást mind az EMA, az Europai Gyógyszerhatóság, mind az Osztrák 
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Gyermek- és Ifjúsággyógyászati Társaság javasolta. Ez a pandémia elleni harcban további 
opció. Az ingyenes korona elleni, oltási kínálatok, ill. oltásra való bejelenkezéssel 
kapcsolatos, összes részletek megtalálhatók az Önök tartományában 
https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/ alatt.  

Biztonsággal a szünidőben, biztonsággal vissza az iskolába. Így fogjuk ezt csi-nálni ! 

Az Önök minisztere 

Heinz Faßmann 
Szövetségi művelődési, tudományos és kutatási minisztere 

https://www.oesterreich-impft.at/impfanmeldung/

