12 yaşından büyük tüm öğrencilerimiz ve velilerine

Sonbahar tatilinden önce mobil aşı ekipleri ile okullarda COVID-19 aşı imkânı

Sevgili öğrencilerimiz,
Sayın veliler,
En son 2022 yılının başında olduğu gibi, üçüncü aşı için bu kez okullarda aşı kampanyası
Ağustos sonu/Eylül başında yapılacaktır. Bu mektup ile sizi aşı kampanyası hakkında
bilgilendirmek isteriz. Covid-19-Pandemisi ne yazık ki hala bitmedi ve korona virüsü
ülkemizde yayılmaya devam ediyor. Korona enfeksiyonu olan kişi sayısı yüksek olsa da
hastanelerdeki yoğunluk geçen seneye kıyasla daha düşük. Bu durum da aşının işe
yaradığını göstermektedir. Aşı sayesinde hastalık çok daha hafif seyretmektedir.
Bu sevindirici gelişmeye öğrencilerimiz de katkıda bulunmuştur, çünkü Schleswig-Holstein
eyaletinde 12-17 yaş grubu aşı oranı % 88’lik bir oranla bütün Almanya'da açık arayla en
yüksek olanıdır.
Birçok yetişkin 1. hatırlatma aşısını da yaptırdı. Üçüncü aşı da denilen bu hatırlatma aşısı
Ocak ayından beri 12 yaşından büyük tüm çocuk ve gençlere eyalet çapındaki aşı
merkezlerinde de yapılmaktadır. Çocuk ve gençlere Daimî Aşı Komisyonu'nun (STIKO)
tavsiye ettiği BioNTech şirketinin geliştirdiği Comirnaty® isimli aşı yapılmaktadır.
Özellikle Omikron varyantının hızla yayılması göz önünde tutulursa hatırlatma aşısını
yaptırmak önemli bir adım olacaktır. Daimî Aşı Komisyonu STIKO da bu hatırlatma aşısını
tavsiye etmektedir ve koyula ilgili aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
"Omikron varyantı nedeniyle önemli ölçüde artan SARS-CoV-2 vaka sayısı ve bundan dolayı
Almanya'daki sağlık sisteminin sınırlarını zorlayacağı tehlikesi nedeniyle aşı kampanyasının
genişletilmesi gereklidir. Daimî Aşı Komisyonu STIKO bu nedenle 12-17 yaş grubu çocuk
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-2ve gençlerin de mRNA-Aşısı Comirnaty [...] ile aşılanmalarını tavsiye eder. Üçüncü doz aşı,
bir önceki aşıdan en erken 3 ay sonra yapılmalıdır."
Daimî Aşı Komisyonu STIKO ayrıca şu şekildeki açıklamayı yapmıştır: "12-17 yaş
arasındaki çocuk ve gençlere yapılacak hatırlatma aşısının verimliliği ve güvenliği ile ilgili
veriler henüz kısıtlı olsa da aşının yan etki ihtimali çok düşük olarak değerlendirilmektedir.
Aşının yan etkileri 2. doz aşıdan veya hatırlatma aşısından sonra 18-25 yaş grubunda
meydana gelenler ile aynı olacağı tahmin edilmektedir."
01.10.2022 tarihinden itibaren, sadece üç aşı (veya iki aşı ve bir enfeksiyon) olduğunu
kanıtlayabilenler tam aşılı olarak kabul edilecektir. Bu koşul da üçüncü aşıyı yaptırmanın
önemini bir kez daha vurgulamaktadır.
Bu arada STIKO, 18.8.2022 tarihinde aşı tavsiyesini güncelleyerek, kronik bir hastalık
nedeniyle ciddi COVID-19 seyri riski yüksek olan 5 yaşından büyük çocuklar için 2. bir
hatırlatma aşısının da artık tavsiye edildiğini belirtmiştir.
Okullardaki aşı imkânı
Mümkün olduğunca çok sayıda çocuk ve gencin aşı olabilmesi için orta dereceli okullarda,
özel eğitim okullarında ve mesleki eğitim okullarında tekrar mobil aşı merkezleri ile aşı
kampanyaları başlatacağız. Okullar, mobil aşı ekiplerini çağırabilecekleri konusunda
bilgilendirilmiştir. Aşı kampanyası Ağustos sonu/Eylül başı başlayacaktır.
Hangi okulda hangi tarihlerde aşı yapılacağı bilgisi okullarda ilan edilecektir. Aşı olmak tüm
çocuk ve gençler için tabii ki kesinlikle isteğe bağlı ve ücretsizdir. Aşı kampanyası
okulun yaptığı bir faaliyet değildir. Aşı olmak için öncesinden randevu almak gerekmiyor.
Yine de okullar aşı kampanyalarını daha kolay programlayabilmeleri için aşı talebinin ne
olduğunu ve kaç kişinin aşı olmak istediğini anonim şekilde soracaktır.
Aşının hemen ardından mobil aşı ekibi tarafından dijital aşı belgesi verilecektir.
Hatırlatma aşısını yaptırabilmek için daha önce yapılan son aşıdan (2. aşıdan veya SARSCoV-2 enfeksiyonu geçirenlerin hastalık sonrasında yaptırdıkları aşıdan) en az 3 ay geçmesi
gerekmektedir. Ancak hiç aşı olmamış veya sadece bir kez aşı olmuş 12 yaşından büyük
çocuk ve gençler de aşı olabilir.

Aşıya gelirken aşağıdaki belgeler beraberinde getirilmelidir:
• Aşı karnesi (varsa)
• Kimlik belgesi veya sağlık sigortası kartı,
• Doldurulmuş ve imzalanmış mRNA-Aşısı bilgilendirme, izin ve hastalık geçmişi
anamnez formları. Bu belgeleri aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

-3https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheitverbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/DownloadDokumente.html?nn=9a0dff30-c31d-401b-a0b8-4a3054ed0ea0

14 yaşından küçük öğrenciler için izin ve bilgilendirme belgesi velileri tarafından imzalanmış
olması gerekmektedir. 14 yaşından büyük çocuk ve gençler bu belgeleri kendileri
imzalayabilir.

Aşı gününde dikkat edilmesi gereken hususlar:
• Yeterince yemek yemiş ve su içmiş olmak
• Kolunu kolayca açabilecek bir kıyafet giymek
Prensip olarak ebeveynler 12-17 yaşındaki çocuklara aşıya geldiklerinde refakat edebilir.
Aşı randevusu çocukların ders saatlerine denk gelirse öğrencilerin izinli sayılacaklarını da
hatırlatmak isteriz.

Detaylı bilgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Robert Koch Enstitüsü aşıyla ilgili birçok soruya cevap vermektedir:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html
Federal Sağlık Bilgilendirme Merkezi de çeşitli bilgiler yayınlamaktadır:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-undjugendlichen/
Daimi Aşı Komisyonu STIKO 'nun çocuk ve gençlere yapılacak hatırlatma aşısı ile ilgili
bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-01-13.html

Saygılarımızla
Adalet ve Sağlık Bakanlığı
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