Ministerstwo Edukacji, Nauki i Kultury Meklemburgii – Pomorza
Przedniego D-19048 Schwerin

Do uczniów od 16 roku życia publicznych szkół
ogólnokształcących i zawodowych oraz szkół
objętych niezależnym patronatem
Schwerin, 23 lipca 2021 r.

Szczepienia na początku roku szkolnego 2021/2022
Drodzy Uczniowie!
rozpoczyna się nowy rok szkolny. Z pewnością przywieźliście wiele wrażeń z wakacji i możecie
opowiedzieć o wielu wspaniałych przeżyciach i zajęciach rekreacyjnych, być może także z
pracy wakacyjnej lub stażu zawodowego.
Przed wakacjami i w ich trakcie wielu z Was opowiadało mi o swoich doświadczeniach podczas
pandemii korony, czego oczekujecie w przyszłości, co było dobrze zorganizowane, ale też
sugerowaliście zmiany. Bardzo za to dziękuję. Wasze listy bardzo przydały się w planowaniu
rozpoczynającego się roku szkolnego.
Rok szkolny rozpoczyna się tak jak zwykle, tzn. wracacie normalnie do swojej szkoły. Liczba
infekcji jest zadowalająco niska. Przyczyniliście się do tego również poprzez swoje rozważne
zachowanie. Bardzo Wam za to dziękuję. To zdecydowanie nie zawsze było łatwe.
W międzyczasie zaszczepiono wielu dorosłych w Waszej rodzinie, krewnych i znajomych,
nawet jeśli nie tak wielu, jak jest to konieczne do odporności na koronawirusa. Osoby
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zaszczepione również przyczyniają się do Waszej ochrony, świadomie lub nieświadomie.

Adres siedziby:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
Werderstraße 124 · D-19055 Schwerin

Adres pocztowy:
Ministerium für Bildung, Wissenschaft
und Kultur Mecklenburg-Vorpommern
D-19048 Schwerin

Telefon: +49 385 588-0
Telefax: +49 385 588-7082
poststelle@bm.mv-regierung.de
www.bm.regierung-mv.de

Ogólne informacje dotyczące ochrony danych: Kontakt telefoniczny, pisemny lub elektroniczny z Ministerstwem Edukacji, Nauki i Kultury
Meklemburgii Pomorza Przedniego jest związany z gromadzeniem i przetwarzaniem przekazanych ewentualnie przez Państwa danych
osobowych. Podstawą prawną gromadzenia i przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia UE RODO w powiązaniu z § 4
ust. 1 ustawy krajowej o ochronie danych osobowych (DSG M-V). Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.regierungmv.de/Landesregierung/bm/Ministerium/Datenschutzhinweise.

Zapewne kilka razy zadawaliście sobie pytanie, czy Wy również powinniście zostać
zaszczepieni. Pod koniec maja 2021 r. szczepionka Comirnaty mRNA opracowana przez
BioNTech / Pfizer została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków jako pierwsza
szczepionka na COVID-19 dla Waszej grupy wiekowej dla dzieci i młodzieży od 12 roku życia.
Ponieważ istnieje zbyt mało danych i doświadczeń dotyczących skutków ubocznych lub
negatywnych skutków długoterminowych, Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO), niezależna
grupa ekspertów, obecnie nie opowiada się za zaleceniem szczepień. Szczepienia są zawsze
ingerencją w nietykalność fizyczną. Jeśli dzieci i młodzież zarażą się bez wcześniejszych
chorób, przebieg choroby COVID-19 jest zwykle łagodny lub nawet bezobjawowy. Pobyty w
szpitalach i zabiegi intensywnej opieki są rzadkością, ale się zdarzają.
W przypadku określonych wcześniej istniejących schorzeń zwiększa się ryzyko ciężkiego
przebiegu choroby COVID-19. Istnieje zalecenie szczepień przeciwko tym chorobom. Dotyczy
to dzieci i młodzieży z chorobami płuc, cukrzycą, zaburzeniami czynności nerek, wadą serca
lub podobnymi chorobami. W tej kwestii doradzają pediatrzy lub lekarz rodzinny.
Według STIKO osobom w wieku od 12 do 17 lat można zaproponować szczepienie COVID19 z użyciem Comirnaty na prośbę nastolatka, rodziców lub opiekunów prawnych i po
konsultacji lekarskiej. STIKO zdaje sobie sprawę, że szczepienia to ważny i znaczący temat
dla wielu młodych ludzi i rodziców, zwłaszcza po stresującym okresie pandemii.
Bezpieczeństwo jest jednak najwyższym priorytetem dla STIKO, dlatego po dokładnej ocenie
korzyści i ryzyka zrezygnowało z ogólnego zalecenia szczepień dla dzieci i młodzieży w wieku
od 12 lat.
Szczepienia

są

kluczem

do

tego,

aby

dobrze

zabezpieczyć

się

na

jesień.

Chcielibyśmy zaproponować ofertę szczepień młodzieży od 16 roku życia.
Wasz wychowawca klasy skontaktuje się z Wami w tej sprawie. Edukacja jest ważna.
Porozmawiajcie z rodzicami lub lekarzem. Jeśli chcielibyście się zaszczepić, poinformujcie o
tym wychowawcę klasy lub rodziców na przeznaczonym do tego formularzu. Być może
załączona ulotka informacyjna pomoże w podjęciu decyzji.
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Obecnie najlepszym sposobem zabezpieczenia się bez szczepień jest zachowanie dystansu i
zasad higieny, w tym podczas prywatnych spotkań z rówieśnikami i szczepienia wszystkich
dorosłych w Waszym otoczeniu.
Życzę dobrego startu w nowy rok szkolny. Proszę bądźcie uważni i zdrowi!

Z poważaniem

Bettina Martin

Załącznik:
Ulotka informacyjna RKI
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