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Bezpieczne lato: samodzielne testy na wakacjach, oferta szczepienia dzieci i młodzieży 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie! Drogie Uczennice i drodzy Uczniowie! 
Wakacje już za pasem – po trudach tego roku szkolnego, który dla nikogo z nas nie był łatwy. 
Cień pandemii koronawirusa, który przez ostatnie miesiące przesłaniał nasze życie, cofa się: 
Coraz więcej osób jest już zaszczepionych, regularne testy stały się dla nas wszystkich rutyną, 
a słoneczne dni dodatkowo zachęcają do spotykania się na świeżym powietrzu. Nadeszła 
pora, aby wreszcie nabrać otuchy i cieszyć się życiem. Nie zapominajmy jednak o tym, że 
nadal musimy być świadomi faktu, iż koronawirus nie zniknął. 

Ważne jest dla mnie, abyście spędzili to lato przyjemnie i bezpiecznie, również w 
perspektywie udanego startu w kolejnym roku nauki na jesieni. Dlatego chciałbym jeszcze 
podkreślić dwie ważne kwestie, o których należy pamiętać w okresie wakacyjnym: 

Pięć samodzielnych testów dla każdego ucznia na okres lata 

Dodatkowo do testów oferowanych przez instytucje państwowe oraz placówki w 
poszczególnych krajach związkowych i gminach Ministerstwo Edukacji, Nauki i Badań 
Naukowych udostępni każdemu uczniowi pięć testów do samodzielnego wykonania na okres 
letnich miesięcy. Otrzymacie te zestawy testowe w ostatnim tygodniu nauki bezpośrednio w 
szkole – z małym dodatkiem, który ma motywować do testowania i do czytania. Skorzystajcie 
z tych testów – czy to przed odwiedzinami u krewnych, spotkaniami z kolegami i koleżankami 
albo wtedy, gdy czujecie się chorzy. Regularne testy chronią nas wzajemnie i naszą 
odzyskaną swobodę. 

Możliwość zaszczepienia dzieci i młodzieży od 12-go roku życia w okresie letnich wakacji 

Szczepionka Biontech/Pfizer została dopuszczona w Austrii dla dzieci od 12-go roku życia. W 
Austrii szczepienie zalecane jest zarówno przez Europejską Agencję Leków (EMA) jak i przez 
austriackie Towarzystwo Medycyny Dzieci i Młodzieży. Jest to także dodatkowa broń w 
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walce z pandemią. Wszystkie szczegółowe informacje o bezpłatnych szczepieniach względnie 
o możliwości zgłoszenia się na szczepienie w kraju związkowym Waszego miejsca 
zamieszkania znajdziecie na stronie internetowej https://www.oesterreich-
impft.at/impfanmeldung/. 

Bezpieczne wakacje, bezpieczny powrót do szkoły. Tak trzymać! 

Łączę serdeczne pozdrowienia, 

Heinz Faßmann 
Minister edukacji, nauki i badań naukowych 
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