Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza
Przedniego D-19048 Schwerin

Do opiekunów prawnych

Schwerin, 23 lipca 2021 r.

Szczepienia przeciwko SARS-Cov-2 / Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Drodzy Opiekunowie!

Przed nami nowy rok szkolny. Wspólnie w Meklemburgii-Pomorzu Przednim udało nam się
zredukować liczbę infekcji koronawirusa do niskiego poziomu i przeżyć w dużej mierze
„normalne” lato. Niestety pandemia koronawirusa nie została jeszcze całkowicie pokonana.
Do naszego kraju związkowego dotarł również wysoce zaraźliwy wariant wirusa Delta. Ale
nawet jeśli liczba infekcji ponownie wzrośnie w nadchodzących tygodniach, naszym celem jest
utrzymanie nauczania w klasach w szkołach. W tym celu potrzebujemy Waszej pomocy.

Rząd kraju związkowego intensywnie pracuje nad dalszym rozwojem obowiązujących
koncepcji higieny i ochrony, aby zapewnić ciągłość funkcjonowania szkół.
Szczepienia przeciwko koronawirusowi są kluczem do dobrej ochrony jesienią. Dlatego po
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wakacjach zaproponujemy wszystkim uczniom powyżej 16 roku życia ofertę szczepień.
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Ogólne informacje dotyczące ochrony danych: Kontakt telefoniczny, pisemny lub elektroniczny z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Kultury
Meklemburgii Pomorza Przedniego jest związany z gromadzeniem i przetwarzaniem przekazanych ewentualnie przez Państwa danych
osobowych. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia UE RODO w powiązaniu z § 4
ust. 1 ustawy krajowej o ochronie danych osobowych (DSG M-V). Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.regierungmv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise.

Przyjęcie tej propozycji jest dobrowolne. Wychowawca klasy Waszej córki lub syna skontaktuje
się z Wami w tej sprawie w pierwszym tygodniu szkoły po wakacjach. Szczepienie jest możliwe
tylko za zgodą rodziców. Jeżeli chcielibyście, aby Wasza córka lub syn zostali zaszczepieni
wariantem Comirnaty, prosimy o niezwłoczne poinformowanie wychowawcy klasy, korzystając
z udostępnionego w tym celu formularza. W ten sposób mobilne zespoły zajmujące się
szczepieniami, które przyjadą do szkół, mogą z wyprzedzeniem ocenić potrzebę i lepiej
zaplanować działania. Ważne jest, aby ze względu na ochronę danych na okładce nie było ani
nazwiska dziecka, ani Waszego podpisu. Być może załączona ulotka informacyjna pomoże w
podjęciu decyzji.
Jak pewnie wiadomo, nadal nie ma zatwierdzonej szczepionki dla dzieci poniżej 12. roku życia.
Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) w Instytucie Roberta Kocha nie zaleca regularnych
szczepień preparatem Comirnaty® dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. Do tej pory
szczepienia w tej grupie wiekowej były wyraźnie zalecane tylko osobom, które przebyły
wcześniej chorobę lub z innych indywidualnych powodów (np. rodzinnych) są szczególnie
narażone na ciężki lub śmiertelny przebieg choroby. Szczepienie jest również możliwe od 12
roku życia, jeśli lekarz udzielił wcześniej takiej porady.
Na tym tle tym ważniejsze dla „bezpiecznej szkoły” jest szczepienie rodziców, opiekunów
prawnych, wcześniej chorych lub dorosłych uczniów. To ochroni tych, których nie można
zaszczepić. Jest to jedyny sposób, aby niezawodnie zapobiegać zarażaniu dzieci przez
dorosłych i przenoszeniu infekcji do szkół z zewnątrz.
Stąd moja pilna prośba:
Chrońcie siebie, swoich bliskich i pomóżcie w utrzymaniu otwartych szkół i przedszkoli!
Zaszczepcie się przeciwko koronawirusowi!
Możecie skorzystać z oferty szczepień w jednym z punktów szczepień lub bezpośrednio u
swojego lekarza rodzinnego lub specjalisty. Szczepionek jest wystarczająco dużo, aby można
było umówić się na wizyty za pośrednictwem narzędzia online lub infolinii Corona na wizyty w
centrach szczepień w prawie wszystkich lokalizacjach w krótkim czasie i bez długiego czasu
oczekiwania. Od 7 czerwca 2021 r. nie ma priorytetyzacji szczepień.
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Odpowiednio wcześniej przed szczepieniem otrzymacie w punkcie szczepień szczegółowe
objaśnienia oraz dalsze niezbędne informacje i formularze. Podstawowe informacje na temat
szczepień przeciwko SARS-CoV-2 można już znaleźć na stronie internetowej Państwowego
Urzędu Zdrowia i Spraw Socjalnych www.lagus.mv-regierung.de.
Terminy szczepień w punktach szczepień można rejestrować telefonicznie pod numerem
telefonu: 0385 202 711 15. Rezerwacja wizyty online jest możliwa pod adresem
https://www.corona-impftermin-mv.de/.

Życzę Wam i Waszym rodzinom wszystkiego najlepszego, a zwłaszcza zdrowia i bardzo
dziękuję za cierpliwość i wsparcie w walce z pandemią koronawirusa.

Z poważaniem

Bettina Martin

Załącznik:
Ulotka informacyjna RKI
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