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12 ila 17 yaşlar arasındaki öğrencilerin anne ve babalarına SARS-CoV-2 ye karşı aşılanmaları
hakkında bilgiler

Şu anda bulaşma sayıları ülke çapında sevindirici bir şekilde düşük bir düzeye ulaşmıştır. Ancak SARS-CoV-2 virüsünün
delta şekli bulaşmadan korunma hakkında yeni uğraşlar üzerinde düşünülmesini gerekli kılmaktadır. Burada
alınabilecek en büyük önlem aşılamadır.
European Medicines Agency 12 ila 17 yaşları arasındaki kişiler için (EMA) BionTech/Pfizer kuruluşunun aşı maddesinin
AT çapında kullanılmasına izin verdi. Bu nedenden dolayı Almanya' da 2021 senesinin Haziran ayından beri riziko
grubuna ait olmamaları koşulu altında çocuk ve gençlerin aşılanması mümkündür.
Bağımsız uzmanlardan oluşan ve bilimsel temelde Almanya için aşı tavsiyelerinde bulunan Daimi Aşı Komisyonu STİKO
nun güncel olan tavsiyesi şu anda sadece ön hastalıkları olan, durumları hassas olan akrabalarıyla bir evde yaşayan ve
işleri nedeniyle yükselmiş bir hastalık rizikosuna sahip gençleri kapsamakta. Ancak Daimi Aşı Komisyonu STİKO nun
tavsiyesinin güncel gelişmenin ışığında kısa süre sonra değiştirilmesi de mümkündür.
Çocuğunuzun aşılanıp aşılanmayacağına ilişkin karar sadece siz ebeveynlerine aittir.
Çocuk ve gençlik hekimleri bu konuda size mutlaka seve seve danışma sunacaklardır.
Çocuk veya gençlerin aşılanmasına dair vereceğiniz kararda sizi destekleyebilecek bilgileri Robert-Koch-Enstitüsü (RKI) ile
Aşağı Saksonya Eğitim Bakanlığı nın internet sayfalarında bulabilirsiniz (burada RKİ nin çeşitli dillerdeki bilgilendirme
sayfasını da bulabilirsiniz). Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung kurumunun internet sayfasında SARS-CoV-2 ye
karşı aşılanma konusuna ilişkin daha derine inen bilgilere erişebilirsiniz.

Çeşitli aşı malzemelerine dair bilgileri içeren genel bilgilendirmeler çeşitli dillere tercümelerle birlikte anlaşılabilir bir
dilde hazır bulunmaktadır.
Aşılanmaya karar verdiğiniz takdirde ev doktorunuz, çocuk ve gençlik doktorunuz veya Impfportal Niedersachsen (Aşağı
Saksonya Aşı Kapısı) üzerinden aşılanma için randevu edinebilirsiniz. Bu yerlerden şu anda hangi aşı merkezlerinde 12 ila
17 yaşları arasındaki gençlerin Corona’ ya karşı aşılandıklarını da öğrenebilirsiniz. Şu anda tüm aşı merkezleri çocuk ve
gençleri aynı zamanda aşılamamaktadır.
12 ila 17 yaşları arasındaki çocuk ve gençler için 18.07.2021 tarihli Pazar gününde Aşağı Saksonya’ daki aşı
merkezlerinde özel bir aşılama günü düzenlenmektedir. Eyalet bu özel gün için 27.000 aşı dozunu hazırlamıştır. Buna
müracaat sadece (0800) 99 88 665 nolu acil hat üzerinden yapılmaktadır.

