Sevgili veliler,
Corona pandemisi günlük hayatımızı etkilemeye devam etse de 2020/21 ders yılında
mümkün olduğunca okullarımızda ve öğrencilerin gelip sınıfta katıldıkları dersler ile eğitim
vermek istiyoruz. Bu nedenle yaz tatilinden sonra Corona-düzeni eğitimine başlayacağız. Bu
dersler yine ders programlarına ve ders içeriklerinin gerektirdiği şekilde, ancak pandemi
şartlarına uygun olarak yapılacaktır.
Yeni uygulamayı hayata geçirebilmek için sizin de yardımınıza ihtiyacımız var.
Bu bilgilendirme yazısı ile okuldaki uygulamalar hakkında size bilgi vermek istiyoruz ve aynı
zamanda çocuklarınızla yeni kurallar hakkında konuşmanızı rica ediyoruz. Çocuğunuzun ve
başkalarının sağlığı hatırına 10 dakikanızı ayırmanızı rica ederiz. Gerçekten daha uzun
sürmeyecektir.
Prensip olarak aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır
Okula gelirken, okulda ve okuldan sonra Corona Virüsüyle Mücadele Eyalet Yönetmeliği
geçerli olmaya devam edecektir. Bu kurallar arasında yine ilk bahardan beri hepimizin
uyguladığı mesafe bırakma, öksürme ve hapşırma nezaket kuralları ve sık sık el yıkama gibi
hijyen kuralları bulunuyor.
En önemli olan kural ise: Çocuğunuz hastaysa ve hatta sadece hafif grip belirtileri gösterse
bile okula gidemez. Bu kural eskiden de geçerliydi, ancak şu dönemde daha da önemli.
Özellikle sonbaharda soğuk algınlığı ve üşütme gibi hastalıklar çok yaygın. Sadece hastalık
belirtileri olmayan veya doktordan belirtilerin başka bir hastalıktan (örneğin alerji)
kaynaklandığını gösteren bir rapor getiren öğrenciler okula gidebilir.
Çocuğunuz sağlık açısından özellikle yüksek bir risk taşıyorsa, lütfen sınıf öğretmeniyle bu
konuyu konuşunuz.
Ayrıca çocuğunuzla seyahatten döndüğünüzde, özellikle de seyahat riski olan bölgelere
gittiyseniz, geçerli karantina ve Corona-testi kurallarına uymanızı rica ederiz. Riskli bölgelere
gitmeseniz dahi bu kurallar geçerlidir ve en ufak hastalık belirtisinde doktora danışıp
gerektiğinde test yaptırmanız gerekir.
Lütfen ekteki bilgilendirmeyi okuyup imzalayınız. İmzalamış olduğunuz bilgilendirme yazısını
okulun başladığı ilk hafta çocuğunuz ile bize ulaştırmanızı rica ederiz.
Grup Prensibi
Yeni ders yılında dersler gruplar halinde yapılacaktır. Bu gruplar okul tarafından belli
kriterlere göre oluşturulacak ve tahminen sınıftaki normal öğrenci sayısından daha fazla
öğrenci içerecektir.
Uygulamanın özelliği ise bir sınıfta veya kursta veya okul sonrası çalışmalarda birlikte derse
giren veya faaliyette bulunan öğrenciler bir grup olacak. Grup içindeki öğrenciler için mesafe

bırakma kuralı geçerli olmayacaktır. Çocuğunuzun hangi grupta olacağını okulunuz size
önceden bildirecektir.
Grup prensibi uygulaması sayesinde olası bir enfeksiyon tehlikesi baştan sınırlandırılmış ve
takip edilebilir olacaktır. Grup içinde Corona virüsü bulaşırsa veya Corona şüphesi olduğunda
bütün okul değil sadece o grup etkilenmiş olacaktır.
Yine de tatilden döndükten sonraki iki hafta içinde yeni kurulmuş bir grup belki de gerekli
korumayı sağlamayabilir.
Eğitim Bakanlığı bu nedenle okulun ilk haftasında ağız ve burnu kapatan maskelerin
takılmasını ÖNEMLE TAVSİYE EDİYOR. Bu tavsiye sınıf içindeki dersler için de geçerlidir.
1.-6. sınıfı öğrenciler sınıf içindeki dersler sırasında ağız ve burun maskesi takmak zorunda
değil.
Okul binası içinde yürürken, teneffüs odaları ve bahçede bu iki haftadan sonra da bütün
sınıflardaki öğrencilerin maske takması önemle tavsiye ediliyor.
Çocuğunuzun tıbbi nedenlerle maske takması mümkün değilse yüz-siperi gibi farklı
alternatifler hakkında bilgi edinmenizi rica ederiz.
Okuldan önce
Alınan tedbirler Corona krizinin ilk başladığındaki gibi yoğun olmasa da hepimiz hem
kendimizi hem de çevremizdeki insanları korumaya devam etmeliyiz. Bu nedenle
bilgilendirmek ve bilgi sahibi olmak çok önemli. Çevrenizdeki insanlara hijyen kurallarını,
öksürme ve hapşırma nezaket kurallarını ve örneğin otobüs duraklarında beklerken fiziki
mesafenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatınız.
Okul yetkilileri size, örneğin ders saatlerinin değişip değişmediği, hangi kapılardan okula girip
çıkılacağı ve okul içinde nerelerden geçilip geçilemeyeceği gibi kurallar hakkında okul
başlamadan önce bilgi verecektir.
Okula giderken ve eve dönerken ağız ve burnu kapatan bir maske takılması uygun olur.
Maske zorunluluğu devam ettiği sürece okul otobüslerinde ve belediye otobüslerinde ağız
ve burnu kapatan maskeler takılmak zorunda.
Okulda
Okulda da yine çok tedbirli olmak gerekir. Tüm öğretmenlere ve okulda çalışan personele
olan fiziki mesafe her zaman korunmalıdır. Koridorlarda, yemekhane ve kantinde,
teneffüslerde öğrencilerin mesafe kuralına uymaları gerekmektedir. Sadece aynı grupta olan
öğrenciler bu mesafe kuralına uymak zorunda değiller.
Sorusu olduğunda gidip sınıf öğretmenine sorması için çocuğunuzu teşvik ediniz
Corona- dönemi eğitim hayatı sizin ve çocuğunuzun eskiden alışık olduğu şekilde olmayacak.
Ders akışı ve okul hayatında değişiklikler olabilir ve spor ile müzik dersleri de eskisi gibi
yapılamayabilir. Konuyla ilgili sorularınız olduğunda çocuğunuzun sınıf öğretmenine
danışabilirsiniz.
Okul haricinde

Okul dışında da yine dikkatli olmaya devam ediniz. Çocuğunuz en ufak soğuk algınlığı belirtisi
gösterdiği anda aile hekiminizi arayın ve okulunuza haber veriniz.
Lütfen çocuğunuzun sadece kendi grubundaki öğrenciler ile yakın temas içinde olmasına
dikkat ediniz. Diğer tüm öğrenciler ile arasında zorunlu mesafe kuralı devam etmektedir.
Detaylı bilgi için: https://www.schleswigholstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_sch
uljahr_2020_2021.html

Sağlıklı okulumuz için beş adım!
1. Çocuğunuz hastaysa veya hafif grip belirtileri gösterse bile okula
gidemez.
2. Çocuğunuza hijyen kurallarını, öksürme ve hapşırma nezaket kurallarını
ve örneğin otobüs duraklarında beklerken sosyal mesafenin ne kadar
önemli olduğunu hatırlatınız.
3. Maske zorunluluğu devam ettiği sürece çocuğunuz okul otobüslerinde
ve belediye otobüslerinde ağız ve burnu kapatan maske takmak
zorunda.
4. Sorusu olduğunda gidip sınıf öğretmenine sorması için çocuğunuzu
teşvik ediniz.
5. Çocuğunuz kendi grubu dışındaki öğrenciler ile arasında zorunlu fiziki
mesafeyi korumak zorunda.
Her zaman Corona Virüsüyle Mücadele Eyalet Yönetmeliği’ne riayet ediniz. Bu
bilgilendirmeyi ve farklı bilgileri Eyalet Hükümeti web sayfasında bulabilirsiniz.
Weitere Informationen: www.schleswigholstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/200715_Landesverordnung_Corona_Lesefassung.html

Okullarda olası enfeksiyon hastalıkları karşısında nasıl hareket edileceğine dair bilgilendirme
2020/21 Öğretim Yılı
Okullarda birçok kişi küçük alanlarda düzenli olarak bir arada bulunduğu için enfeksiyon
hastalıklarının yayılması da çok daha kolay olmaktadır. Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma
Kanunu’nun amacı insandan insana geçebilen hastalıkları önlemek, hastalıkların bulaşmasını
mümkün olduğunca erken fark etmek ve yayılmasını önlemektir. Bu nedenle okullarda özel
enfeksiyon hastalıklarından korunma ve hijyen tedbirleri alınmaktadır. Anne-babaların, çocuklarının
bu önlemleri yerine getirmesine yardımcı olmalıdırlar. Bahsi geçen tedbirler özellikle Enfeksiyon
Hastalıklarından Korunma Kanunu’nun 6. Maddesi, 1. Fıkrası, No. f) e uygun olarak bildirilmesi Mart
2020 tarihi itibariyle zorunlu olan Corona virüsü hastalığı-2019 (Covid-19) için alınmaktadır.
Çocuklarda veya yaşadıkları evlerdeki kişilerde Covid-19-Hastalığı ile bağlantılı olabilecek belirtiler
görülür ise (örneğin ateş, kuru öksürük, tat/koku alma kaybı, boğaz ağrısı/kaşıntı, kas ve eklem
ağrıları) çocuklar okulda yapılacak derslere katılamayacaktır. Öğrenciler ancak doktor tarafından
muayene edilip, okuldaki derse katılmasında mahsuru yoktur yazısı getirdiğinde veya en az 48 saat
boyunca herhangi bir belirti görülmedikten sonra tekrar okuldaki derslere katılabilecektir.
Seyahat dönüşü karantina ve Corona testi ile ilgili yürürlükte olan kurallara riayet edilmelidir. Bu
durum özellikle riskli bölgelerden dönüldüğünde geçerlidir. Riskli bölgeye seyahat edilmediyse bile,
en ufak hastalık belirtisinde doktora görünmeli ve gerektiğinde test yaptırmalısınız.

Okul adı:
Çocuğun soyadı ve adı
Doğum tarihi:
Sınıfı:

İşbu imzam ile yukarıdaki bilgilendirmeyi okuyup anladığımı onaylarım.

Şehir, tarih

Ebeveyn/velisinin imzası veya reşit ise, öğrencinin
kendi imzası

Not: Bu bilgilendirme yazısı kâğıda basılı olarak dağıtılacak ve tekrar bu şekilde
toplanacaktır. Kişisel veri güvenliği nedeniyle yazının e-posta yoluyla iletilmesi mümkün
değildir. İmzanız ile okuyup anladığınızı beyan ettiğiniz bu bilgilendirme yazısı ders yılının
sonuna kadar saklanıp ardından imha edilecektir. Bilgilendirme yazısı öğrenci dosyasının
parçası olmayacaktır.

Detaylı bilgi için:

www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/III/_startseite/Artikel_2020/06_Juni/200623_fahrplan_schuljahr_2020_2021.html

