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Serbest Saksonya Eyaleti’ndeki  
devlet ve özel  
okullarında öğrenim gören  
12 yaş üzeri çocuklara  
ve velilerine  
 
 
 
 
 
Gönüllü korona virüs 
-SARS-CoV-2 koruyucu aşı teklifi   
 
 
Sevgili Öğrenciler,  
Değerli Veliler, Sayın Baylar ve Bayanlar  
 
Dersler sınıfta yapılmalıdır, çocuk odasında değil. Birlikte öğrenmek ve hep 
birlikte sınıfta olmak, bizim için en yüksek önceliğe sahiptir. Çünkü söz konusu 
olan çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe dair şansları ve sağlıklı 
büyümeleridir. Bunu güvence altına almak için, 2021/2022 eğitim ve öğretim 
yılında da koruyucu önlemler almak gereklidir.  
 
Enfeksiyon sayısı artsa da ülke çapında bir kapanma öngörülmemektedir. Ancak 
hastanelerde boş yatak kalmaz ise, yüz yüze eğitimi sınırlandırmak zorundayız. 
Bu da, okulunuzda yine hibrit eğitime geçileceği anlamına gelir. 
  
Bilimsel çalışmalardan, çocukların ve gençlerin (büyüme çağındakilerin) salgını 
körüklemediklerini ve yetişkinler kadar virüsün tehdidi altında olmadıklarını 
biliyoruz. Ancak okullar enfeksiyonun görülmediği yerler değildir. Bu nedenle, 
dikkatli olmaya devam etmemiz önemlidir.  
 
Her gün, her bir okulda durumun takipçisi olacağız. Eğer okulunuzda lokal olarak 
bir salgın baş gösterecek olursa, okul yönetimi ile mutabık kalarak ivedilikle 
gerekli tedbirleri alacağız. Gerektiğinde ilgili okul çapında kısa vadeli uzaktan 
eğitime geçiş de buna dahildir.  
  
Aşılamada kat edilen mesafe umuyoruz ki, böyle bir durumun olmamasına katkı 
sağlayacaktır. Aşı, korona virüse karşı en etkili koruma yöntemidir ve öyle olmaya 
da devam edecektir. Saksonya’nın tüm bölgelerinde ne kadar çok insan kendini 
korursa, okulunuzdaki normal günlük yaşam o kadar güvenli olacaktır.   
 
Vaka tablosundan bağımsız olarak, şu anda, AHA+L (Maske, Mesafe, Hijyen) 
kurallarından ve haftalık test(ler)den vazgeçmemiz olanaksız. İyileşenler ve 
aşılananlar için, okula girişte, hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, test 
zorunluluğu yoktur.  

 
Dresden,    . Ağustos 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posta adresi: 
Sächsisches Staatsministerium 
für Kultus 
Carolaplatz 1 
01097 Dresden 
 
www.smk.sachsen.de 
 
Toplu taşıma: 
Ulaşım 
Straßenbahnlinien 3, 7, 8 
 
Elektronik imzalı ve şifreli elektronik 
belgelere erişim ile ilgili bilgilere 
www.smk.sachsen.de/kontakt.htm 
sayfasından ulaşabilirsiniz. 
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Daimi Aşı Komisyonu, bundan böyle 12 yaş üzeri öğrencilerin de korona virüs-SARS-CoV-2’a 
karşı aşı ile korunmalarını tavsiye ediyor. Aşılama, elbette ücretsiz ve gönüllüdür. Aşılamada, 
BioNTech/Pfizer ve Moderna’nın mRNA aşı maddeleri kullanılmaktadır.  
 
Son aylarda, özellikle çocuklar ve gençler büyük bir yük altında kaldı. Bu nedenle siz sevgili 
öğrencilere ve de siz değerli velilere, özellikle herkesin aşı merkezlerine kolay erişemediği 
yerlerde, yerine, hızlı aşı olanağı sunmak istiyoruz.  
 
İlçelerde, Alman Kızılhaçı (DRK) ile iş birliğimiz sayesinde okullarda aşılama yapabiliyoruz. 
Bunun için her ilçede DRK’nın mobil bir aşı ekibi hazır bulunuyor. Hafta içi öğleden önce ve 
öğleden sonra seçilen okullarda aşı randevuları planlanmaktadır. Eğer okulunuzda 80’den 
fazla kişi aşı olmak isterse, okulunuza da aşılama yapılabilir. DRK ekiplerinin, okulların kayıt 
sırasına göre çalıştıklarından dolayı, anlayışınızı bekliyoruz. DRK çalışanları, tam kapasite 
çalışarak tüm aşıları yapmaya gayret edecektir.  
 
Ekli notlarda daha fazla bilgi bulabilirsiniz.  
 
Lütfen lehteki ve aleyhteki argümanlar hakkında bilgi edinmek için zaman ayırın. Örneğin 
Sosyal İşler Bakanlığı’nın çocuklar ve gençler için hazırladığı korona broşürüne göz atın. 
Okulunuzdaki aşı teklifinden yararlanıp yararlanmamak sizin kararınız. Dresden, Chemnitz ve 
Leipzig’de aşı merkezlerinde, çocuk doktorunda ve aile hekiminde aşı yaptırmak mümkün.  
 
Mobil DRK aşı ekiplerinin çalışma programını en iyi şekilde planlamak için yardımınıza 
ihtiyacımız var. 8 Eylül’e kadar okulunuzda kaç kişinin mobil ekip tarafından aşı yaptırmak 
istediği sorulacaktır. Bunun için örneğin ekli anonim geri bildirim formunu kullanabilirsiniz. 
Okullar, aşı olmak isteyen kişilerin sayısını 8 Eylül 2021’ye kadar Eyalet Okul Ve Eğitim 
Dairesine bildirecektir. 15 Eylül 2021’e kadar ek bildirimler yapılabilir.  
 
Salgın, özellikle siz sevgili öğrencilere ve elbette siz değerli velilere beraberinde büyük 
kısıtlamalar ve yükler getirdi. Okulunuzdaki ve okulunuzun çevresindeki insanların büyük 
çoğunluğunun aşılanmış olması, normal okul hayatına geri dönmemizi ve nihayet biraz 
rahatlamamızı sağlayabilir. Mümkün mertebe kısıtlamasız ve güvenli bir yüz yüze eğitim için 
gösterdiğimiz çabaları desteklediğiniz ve hem kendinizi hem de başkalarını koruduğunuz için 
hepinize teşekkür ederiz.   
 

Saygılarımızla 
 
 
 
 

Petra Köpping    Christian Piwarz  
Saksonya Eyaleti Sosyal İşler  Saksonya Eyaleti   
Ve Sosyal Uyum Bakanı     Eğitim Bakanı  


