12 yaşından küçük tüm öğrencilerimiz ve velilerine
(5. sınıf itibariyle)

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

Sevgili öğrencilerimiz,
Sayın veliler,
Ağustos sonu/Eylül başından itibaren okullarda mobil aşılama ekiplerimiz ile aşı hizmeti
vereceğimizi bildirmek 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.
24 Mayıs 2022 itibariyle Daimî Aşı Komisyonu STIKO aşağıdakileri tavsiyelerde
bulunmaktadır:
•
•
•
•

5-11 yaş arasındaki tüm çocuklar için şimdilik tek doz COVID-19 aşısı tavsiye
edilmektedir.
Belli kronik hastalıkları olan çocuklar için iki doz aşı (ve 18.08.2022 tarihinde
güncellenen aşı tavsiyesinden sonra) + 2 doz hatırlatma aşısı tavsiye edilmektedir.
Çevresinde aşı olamayıp enfekte olmaları durumunda COVID-19 enfeksiyonu ağır
geçirme risk yüksek olan sağlıklı çocukların iki doz aşı olmaları tavsiye edilmektedir.
Daha önce SARS-CoV-2 geçiren çocuklar, enfeksiyondan en erken 3 ay sonra
aşılanmalıdır.
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Daha önce geçirilen bir enfeksiyon (hastalık belirtileri olsun ya da olmasın), bilinen
veya yeni COVID-19 varyantlarıyla enfekte olmaktan korunmak için yeterli değildir.
STIKO'ya göre, geçirilmiş bir enfeksiyon sadece önerilen aşı dozuyla birlikte bir
bağışıklık sağlar.

Okullarda 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.
İlk kez artık 12 yaşından küçük çocukların da okullarda mobil aşı ekiplerimiz tarafından aşı
olma imkanı bulunmaktadır. Bu yaş grubuna Daimî Aşı Komisyonu'nun (STIKO) tavsiye
ettiği BioNTech şirketinin geliştirdiği Comirnaty® 10 µg (BioNTech/Pfizer) isimli aşı
yapılacaktır.
Diğer yaş gruplarında olduğu gibi, bu yaştaki çocuklara aşı olurken bir ebeveyni refakat
etmek zorundadır.
Hangi okulda hangi tarihlerde aşı yapılacağı bilgisi okullarda ilan edilecektir. Aşı olmak tüm
çocuk ve gençler için tabii ki kesinlikle isteğe bağlıdır. 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.
Çocuğunuz daha önce SARS-CoV-2 enfeksiyonu geçirdiyse ilk doz aşısı enfeksiyondan en
erken 3 ay sonra yapılmalıdır. Birden fazla doz aşı yapılması öneriliyorsa (bakınız yukarıdaki
açıklama) 2 aşının arasında da en az 3 ay bulunması gerekmektedir.

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:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheitverbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/DownloadDokumente.html
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• Yeterince yemek yemiş ve su içmiş olmak
• Kolunu kolayca açabilecek bir kıyafet giymek
Aşı randevusu çocukların ders saatlerine denk gelirse öğrencilerin izinli sayılacaklarını da
hatırlatmak isteriz.
Okullardaki aşı kampanyası sırasında ebeveyni yanında olmayan 12 yaştan küçük çocuklar
aşı olamaz.
Her ebeveynin aşıların yapılacağı günde çocuklarıyla okula gelemeyeceğinin farkındayız.
Okullardaki aşı kampanyaların dışında da çeşitli başka yerde de aşı olmaları mümkündür.
Örneğin birçok aile hekimi muayenehanelerinde aşı yapmaktadır. Ayrıca Schleswig-Holstein
eyaletinde bulunan 15 aşı merkezinde de 5-11 yaş arasındaki çocuklar aşı olabilmektedir.
Detaylı bilgiyi http://www.impfen-sh.de internet adresinden edinebilirsiniz.

Detaylı bilgelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.
Robert Koch Enstitüsü aşıyla ilgili (örneğin aşının yan etkileri ile PIMS ve Long Covid) 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/

Saygılarımızla

Adalet ve Sağlık Bakanlığı
Eyalet Aşı Merkezleri Proje Grubu
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