Duisburg öğrencilerinin ebeveynlerine
ve velilerine

Duisburg, 27.08.2021

12 yaşından itibaren çocuklar ve ergenler için korona aşısı önerisi

Sevgili ebeveynler ve veliler,
16 Ağustos'tan bu yana Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) uzmanları, 12 yaşından itibaren tüm
çocuklara da korona aşısı önermektedir. STIKO, en son bilimsel bulguları incelemiş ve mevcut
bilgi durumuna göre, aşılamanın avantajlarının çok nadir olan aşı yan etkileri riskinden daha
ağır bastığı sonucuna varmıştır.
Çocuğunuzun aşı olup olmayacağına 15 yaşını tamamlayana kadar ebeveynler olarak, siz
karar verebilirsiniz. 16 yaşından itibaren ise, gençler kendileri için karar verebilirler. Aşılama
her zaman gönüllü bir karardır.
12 yaşından büyük çocuklar ve ergenler Biontech'in aşısı ile aşılanabilir.
Çocuğunuza aşı yaptırmanızı neden rica ediyoruz?
-

Nadir durumlarda, çocuklar ve ergenler de koronadan ciddi şekilde hastalanabilir ve
hatta ölebilirler.
Çocuklar ve ergenler de korona hastalığının (Long Covid) uzun vadeli sonuçlarından
muzdarip olabilirler.
Virüsün yeni ve daha bulaşıcı olan Delta varyantı nedeniyle, çocuklar ve ergenler için
koronaya yakalanma riski önemli ölçüde artmıştır.
Koronadan hastalanmış çocuklar ve ergenler, hastalığı diğer insanlara bulaştırabilirler.

Korona pandemisi, çocuklar ve gençler için vahim sonuçlara yol açtı. Örneğin, kapalı
okullardan, karantinadan, temas yasaklarından, uzaktan eğitimden ve boş zaman
etkinliklerinin yokluğundan muzdarip oldular. Bu durum da hasta edebilir.
Her aşı, yalnızca aşılanan kişiyi korumakla kalmaz, aynı zamanda diğer insanların
korunmasına da yardımcı olur:
-

Aşı, kendileri için henüz aşı maddesi olmayan 12 yaş altındaki çocukları korur.
Aşı, aşı olmaları mümkün olmayan kişileri korur.
Aşı, daha az korona bulaşması anlamına gelir ve
virüsün, bulaşıcılığı veya tehlikesi artmış yeni varyantlarının daha az oluşmasını sağlar.

Ne kadar çok öğrenci aşılanırsa, okullarda o kadar normalite oluşabilir.
Ne kadar çok insan aşılanırsa, o kadar az insan hastalanır ve herkes için günlük yaşamda o
kadar az kısıtlama gerekir.
Bu nedenle sizden ricamız: 12 yaşından itibaren çocuklarınızı korona virüsüne karşı aşılatınız!
Duisburg'da birçok okulda aşı merkezine otobüs seferleri düzenledik. Bu seçenekten
yararlanamadıysanız, aşı olmak için her gün birçok fırsat vardır. Çocuk doktorunda, halen aşı
merkezinde veya belli bir merkezi olmayan birçok aşı kampanyası kapsamında aşı olunabilir!
Henüz kendiniz de aşı olmadıysanız, korona virüsüne karşı aşı olmanızı size de önemle
tavsiye ediyoruz.
Duisburg'da günlük korona aşıları ile ilgili güncel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz:
Link: https://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/impfung-faq_115712.php
QR-Code:

En içten selamlarımızla; sağlıcakla kalınız!
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