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Spoštovani vzgojni upravičenci, dragi starši,
najprej se vam želimo zahvaliti, da ste skupaj z vašim otrokom in s pedagogi na otrokovi šoli
prebrodili minulo poldrugo leto.
Naš najpomembnejši skupni cilj v naslednjem šolskem letu je, da bodo kljub stoletni
epidemiji lahko vsi otroci med letom obiskovali svojo šolo. Da bi dosegli ta cilj, bomo v prvih
treh tednih na začetku pouka z rednim testiranjem na šolah vzpostavili obsežno varnostno
mrežo.
Najpomembnejša zaščita naše družbe pred koronavirusom in zagotovitev varnega pouka je
cepljenje proti koronavirusu. Čim več ljudi je cepljenih, tem boljša je ta zaščita in tem večja
tudi naša družbena svoboda. Posebej otroci potrebujejo po zahtevnem obdobju v preteklem
šolskem letu točno to svobodo in tudi skupno učenje, ki ga lahko nudi šola.
Naše otroke – posebej tiste do 12. leta starosti – v aktualni fazi pandemije lahko podpiramo s
tem, da se odrasli odzivamo na ponujeno cepljenje proti koronavirusu.
Za otroke od 12. leta že obstajajo cepiva z dovoljenjem (Modernin Spikevax in
BioNTech/Pfizerjev Comirnaty). Evropska agencija za zdravila (EMA) je strogo preverila
cepiva, ki veljajo za varna in učinkovita. Otroci in mladostniki sicer v primerjavi z odraslimi
redkeje zbolijo za hudo obliko covida-19, so pa enako kužni kot oni.
V vseh zveznih deželah so na voljo cepilna mesta, tudi brez predhodne najave. Prosimo, da
se o možnostih za cepljenje vas in morebiti tudi vašega otroka ali otrok pozanimate
neposredno v vaši zvezni deželi oz. na naslovu www.oesterreich-impft.at. Na naslovu
www.sichereschule.at lahko poiščete tudi najbližje cepilno mesto za otroke in mladostnike v
vašem kraju.
Otroke in mladostnike pred dopolnjenim 14. letom mora na cepljenje spremljati eden izmed
staršev, za cepljenje potrebujejo tudi soglasje enega od staršev. Od 14. leta lahko odločajo
sami.
Vsi, ki lahko prispevamo k varnosti otrok in mladostnikov, naj bi to tudi storili v okviru svojih
možnosti. Za večino izmed nas je cepljenje taka možnost.
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Veselimo se skupnega začetka šolskega leta ter vam in vašem otroku želimo dobro in veselja
polno šolsko leto 2021/2022!

Univ. prof. dr. Heinz Faßmann
zvezni minister za izobraževanje, znanost in
raziskovanje

mag. Bernhard Baier
predsednik avstrijske družinske zveze

Thomas Maximiuk
predsednik glavne zveze katoliških
starševskih društev

Christian Oxonitsch
predsednik avstrijskega društva
Kinderfreunde

Alfred Trendl
predsednik katoliške družinske zveze
Avstrije

