Mecklenburg-Vorpommern Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı ∙ D19048 Schwerin

Velilere

Schwerin, 23.07.2021

SARS-Cov-2'ye karşı aşılamalar / 2021/2022 eğitim yılının başında

Değerli veliler,

Önümüzde yeni bir eğitim yılı var. Birlikte, Mecklenburg-Vorpommern›de, korona enfeksiyonu
sayılarını düşük bir seviyeye indirmeyi ve büyük ölçüde "normal" bir yaz yaşamayı başardık.
Ne yazık ki, korona salgınını henüz tam olarak yenemedik. Virüsün son derece bulaşıcı delta
varyantı da federal eyaletimize kadar geldi. Ancak önümüzdeki haftalarda enfeksiyon sayıları
tekrar yükselecek olsa bile, hedefimiz okullarda yüz yüze eğitimi sürdürmektir. Bunun için
yardımınıza ihtiyacımız var.

Eyalet hükümeti, eğitim kurumlarında yüz yüze eğitimin sürekli yapılabilmesini sağlamak için
mevcut hijyen ve koruma konseptlerinin daha da geliştirilmesi konusunda yoğun bir çalışma
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içerisinde bulunmaktadır.

Ev adresi:
Mecklenburg-Vorpommern Eğitim, Bilim
Ve Kültür Bakanlığı
Werderstraße 124 · D-19055 Schwerin

Posta adresi:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
D-19048 Schwerin

Telefon: +49 385 588-0
Faks: +49 385 588-7082
poststelle@bm.mv-regierung.de
www.bm.regierung-mv.de

Genel Veri Koruma Bilgileri: Mecklenburg-Vorpommern Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı ile telefon, yazı veya elektronik yöntemlerle iletişim,
tarafınızdan verilen kişisel verilerin kaydedilmesi ve işlenmesiyle bağlantılıdır. Bu işlemlerin yasal dayanağı, Avrupa Birliği'nin Eyalet Veri
Koruma Yasasının 4. Maddesi, 1. Paragrafıyla ilgili Veri Koruma-Temel Düzenleme (DS-GVO) Madde 6 Paragraf 1 fırka c ve e'dir. Daha
ayrıntılı bilgiler için bkz.: https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise.

Korona virüsüne karşı aşılar, sonbahara iyi korunarak girebilmenin anahtarıdır. Bu nedenle
yaz tatilinden sonra 16 yaş ve üzeri tüm öğrencilere aşı hizmeti sunacağız. Bu hizmetten
faydalanmak isteğe bağlıdır. Kızınızın veya oğlunuzun sınıf öğretmeni tatilden sonra okulun ilk
haftasında sizinle iletişime geçecektir. Aşılama ancak ebeveynlerin rızası mevcutsa
mümkündür. Kızınızın veya oğlunuzun Comirnaty ile aşılanmasını istiyorsanız, lütfen sınıf
öğretmenini en kısa sürede bunun için öngörülen matbu formu kullanarak bilgilendirin. Bu
sayede okullara gelecek olan mobil aşılama ekipleri ihtiyaçları önceden değerlendirebilecek ve
daha iyi planlama yapabileceklerdir. Verilerin korunması sebebiyle ön sayfada çocuğunuzun
adının ve sizin imzanızın bulunmaması gerekir. Belki de ekte yer alan bilgi el ilanı karar
verirken yardımcı olur.
Sizin de mutlaka bildiğiniz gibi, 12 yaşın altındaki çocuklar için hala onaylanmış bir aşı yoktur.
Robert Koch Enstitüsü'ndeki Sürekli Aşı Komisyonu (STIKO) da 12-17 yaş arası çocuk ve
gençlerin Comirnaty ® ile düzenli olarak aşılanmasını önermemektedir. Şimdiye kadar, bu yaş
grubunda aşılama sadece önceden var olan bir hastalık nedeni veya diğer bireysel nedenler
(örneğin. ailesel risk) sebebiyle özellikle hastalığın ciddi veya ölümcül seyri için risk altında
olan kişiler için tavsiye edilmektedir. Bununla birlikte, önceden tıbbi bir konsültasyon alınmışsa,
12 yaşından itibaren aşılama da mümkündür.
Bu bilgiler ışığında, ebeveynlerin, velilerin, önceden hastalık geçirmiş veya yetişkin
öğrencilerin aşılanmış olması "güvenli bir okul" için çok daha önemlidir. Bu sayede bu kişiler,
aşılanamayanları korur. Bu, çocukların yetişkinler aracılığıyla enfekte olmasını ve enfeksiyonu
okullara dışarıdan taşımasını güvenli bir şekilde önlemenin tek yoludur.
Bu yüzden acil isteğim:
Kendinizi koruyun, aile üyelerinizi koruyun ve okulların ve kreşlerin yüz yüze eğitim yapılması
için açık kalmasına yardımcı olun!
Lütfen korona virüsüne karşı aşı olun!
Bu amaçla, aşı merkezlerinden birisinin veya doğrudan aile hekiminizin veya uzman
doktorunuzun aşı hizmetinden faydalanabilirsiniz. Yeterli aşı bulunduğundan, hemen hemen
tüm lokasyonlardaki aşı merkezlerinden randevu almak için çevrimiçi araç üzerinden veya
korona destek hattı üzerinden kısa sürede ve uzun bekleme süreleri olmadan randevu
alınabilmektedir. Aşı önceliklendirmesi 7 Haziran 2021'den beri yapılmamaktadır.
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Ayrıntılı bir aydınlatma ve diğer gerekli bilgiler ve bilgi föyleri size aşı yapılmadan kısa süre
önce aşı yapan kurum tarafından verilecektir. Bununla birlikte, SARS-CoV-2'ye karşı aşılama
ile ilgili temel bilgileri, www.lagus.mv-regierung.de adresi üzerinden Eyalet Sağlık ve Sosyal
İşler Dairesi'nin web sitesinden inceleyebilirsiniz.
Aşı merkezlerindeki aşı randevuları için randevular aşağıdaki telefon numaraları üzerinden
telefonla alınabilir: 0385 202 711 15. Ve https://www.corona-impftermin-mv.de/ internet
sayfasından çevrimiçi randevu alınabilir.

Size ve ailelerinize esenlikler diliyorum, özellikle de sağlık diliyorum ve korona salgınıyla
mücadele konusunda gösterdiğiniz sabır ve destek için çok teşekkür ediyorum.

Saygılarımızla

Bettina Martin

Ek:
RKI'nın bilgi el ilanı
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