01.03.2021
Sevgili Ebeveynler,
Çocuğunuz okulumuza başlayacak.
Kızamıktan korunma ve önleyici aşıların güçlendirilmesine ilişkin yasa (Kızamıktan Korunma
Yasası) 1 Mart 2020 itibarıyla yürürlüğe girdi. Yasanın amacı, özellikle okul çağındaki
çocukları kızamığa karşı etkin bir şekilde korumaktır.
Enfeksiyondan Korunma Yasası (IfSG) Madde 20 Paragraf 9 uyarınca öğrencilerin 1 Mart
2020'den itibaren derslere katılmadan önce kızamığa karşı gerekli aşıları olduklarını veya
kızamığa karşı bağışık olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Gereken kanıt şu şekillerde
alınabilir:
1. Çocuğunuzun kızamığa karşı yeterince aşı koruması olduğunu gösteren bir aşı
karnesi ("Impfpass") veya doktor raporu (çocuğun muayene defterine yapılacak ek
şeklinde de olabilir) veya
2. çocuğunuzun kızamığa karşı bağışıklığı olduğunu gösteren bir doktor raporu veya
3. çocuğunuza tıbbi nedenlerden ötürü aşı yapılamadığını (kontrendikasyon)
gösteren bir doktor raporu veya
4. resmi bir kurumundan veya yasayla ilgili başka bir kurumun idaresinden alınmış, 1.
veya 2. maddeye ilişkin bir kanıtın
önceden verildiğine dair bir onay alınarak.
Aşı karnesine veya kızamık aşısı yapıldığına dair başka bir belgeye (örn. muayene defteri
eki) sahip değilseniz, aile hekiminize veya çocuk doktorunuza başvurmanız gerekir. Kendisi
gerektiğinde eksik aşıları yapabilir veya önceden yapılmış (ve aşı karnesine işlenmemiş) bir
aşıyı, önceden geçirilmiş bir kızamık hastalığını ya da mevcut bağışıklık durumunu
onaylayabilir. Çocuğunuza tıbbi nedenlerden ötürü kızamık aşısı yapılamıyorsa
(kontrendikasyon), kontrendikasyonun geçerli olduğu süreyi belirten bir doktor raporu da
düzenleyebilir.
Yukarıda belirtilen kanıtlardan birini en geç 13.09.2021 tarihine kadar bana ulaştırmanızı rica
ediyorum. Kanıt size kontrolün başarıyla tamamlanmasının ardından yeniden teslim
edilecektir.

Lütfen dikkat:
Geçerli bir kanıt sunulmaması durumunda yasal olarak gecikmeksizin Esslingen Sağlık
Dairesi'ni
bu konuda bilgilendirme ve kişisel bilgileri Sağlık Dairesi ile paylaşma yükümlülüğüm
bulunmaktadır.
Sağlık Dairesi sizi bir danışmanlık görüşmesine davet edebilir ve para cezası uygulanıp
uygulanmayacağına karar verebilir!
Kızamığa karşı aşı korumasının eksiksiz bir şekilde sağlanması sadece öğrencilerin
kendilerini değil, bebekler ve bağışıklığı zayıf kişiler gibi çevrelerindeki aşı olamayan
insanları da kızamık hastalığına karşı koruduğunu unutmayın.
Daha fazla bilgiye Federal Sağlık Bakanlığı'nın İnternet sayfasında ulaşılabilir:
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/impfpflicht/faq-masernschutzgesetz.html
Yasal olarak sigortalı kişiler koruyucu aşı yaptırma hakkına sahiptir. Buna kızamığa karşı
önerilen koruyucu aşılar da dahildir.

Veri korumaya ilişkin şu bilgilere dikkat edin:
Kişisel verilerin işlenmesinden sorumlu olan kişinin adı ve irtibat bilgileri:
Schule Innenstadt Esslingen, Christel Binder, Christel.Binder@esslingen.de
Resmi veri koruma yetkilisinin irtibat bilgileri:
Daniel Trick, Daniel.Trick@srs.es.schule-bw.de
Her bir öğrenciye ilişkin sunulan kanıtlar okul tarafından belgelenir. Bu belgeler, öğrenci
okuldan ayrılana kadar saklanır.
Okuldan çocuğunuzun kişisel verileri hakkında bilgi alma hakkına sahipsinizdir. Ayrıca
düzeltme, silme veya sınırlama hakkına, işlemeye itiraz etme hakkına ve veri taşınabilirliği
hakkına sahipsinizdir. Ek olarak, Veri Koruma Denetim Dairesi'nde Baden-Württemberg Veri
Koruma ve Bilgi Edinme Hürriyeti Eyalet Yetkilisine şikayette bulunabilirsiniz.

Saygılarımızla

