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Berlinli öğrencilerin ebeveynlerine

Sayın Baylar ve Bayanlar, Sevgili Ebeveynler,

Korona pandemisine karşı mücadele, dünya genelinde 2020 yılına damgasını vurdu. Almanya ve Berlin 
şimdiye dek benzeri görülmemiş bu zorluğun üstesinden şu ana kadar iyi bir şekilde gelmeyi başardı. 
Bu konuda çoğunuz, özellikle anaokulu ve okullar kapalıyken çocuklarınıza evde bakarak yardımcı oldunuz. 
Bu, birçok Berlinli aile için kolay olmadı, ancak pandeminin yayılmasını önlemek için büyük bir katkı oldu 
ve bunun için size çok teşekkür ederiz!

Bu katkınız sayesinde Berlin'de birçok alanda dikkatlice normal yaşama geri dönmemiz de mümkün 
oldu. Buna rağmen çocuğunuz bu hafta Korona pandemisinin yayılmasını önlemenin büyük bir rol oyna-
dığı yeni okul yılına başlayacak. Her okul, eyalet çapında geçerli olan düzenlemelere göre kendi hijyen 
planını geliştirdi. Burun ve ağzı kapatan bir maskenin takılması, ellerin düzenli olarak yıkanması, sınıf 
ve odaların havalandırılması, insanların birbirine olan temasının kısıtlanması ve diğer organizasyonel 
önlemler, okullarımızda enfeksiyon riskini mümkün olan en düşük seviyede tutmaya yardımcı olacak-
tır. Sonraki sayfada buna yönelik kısa bir genel bakış ve İnternet sayfamızda bununla ilgili olarak farklı 
dillerde birçok ek bilgi bulabilirsiniz. Sizden büyük ricam: Bu konuda bilgi alın ve çocuğunuza tüm kural 
ve düzenlemelere uyması için destek olun. Sadece bu şekilde bir arada hareket ederek okullarımızda 
normal işleyişi sağlayabilir ve tutabiliriz. 

Çocuğunuzun eğitim alma, kişisel gelişim ve gelecek için iyi fırsatlara sahip olma hakkı var. Korona döne-
minde de sizinle ve okul personelinin tamamı ile birlikte bunu sağlamak için çalışıyoruz. Okulunuzda bu 
okul yılında bu konuda "sarsıntılar" olabilir; pandemi, tekrar evde daha fazla öğrenim görülmesini, hatta 
acil bir durumda münferit sınıfların veya okulların geçici süreliğine kapatılmasını gerektirebilir. Bu tür 
bir durum için şimdiden anlayışınıza sığınıyoruz ve hem sabrınız hem de pragmatik tutumunuz için size 
teşekkür etmek istiyoruz. Enfeksiyon durumunun gelecekte nasıl ilerleyeceğini bugünden bilmemiz 
mümkün değil. Bu nedenle enfeksiyon zincirlerini kesintiye uğratmak ve çocuklarımızın hem eğitimini 
hem de sağlığını göz önünde tutmak için bir arada hareket ederek elimizden geleni yapmalıyız.
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SORULAR VE CEVAPLAR
Okul, yaz tatilinden sonra nasıl başlayacak?
2020/21 okul yılının başlamasıyla Berlinli okullar, tüm öğrencilere düzenli kesintisiz dersler sunacaktır. Bu normal 
işleyiş, standart dersleri, destek derslerini, küçük grup derslerini ve okul tarafından sunulan diğer bağlayıcı hizmet 
ve etkinlikleri kapsar. Sıra dışı ve tamamlayıcı destek ve bakım (tam günlük bakım ve kreş) da tekrar sunulacaktır. 
Okulda öğle yemeği verilecektir. 

Okullarda burun ve ağzı kapatan maske takma zorunluluğu var mı?
Tüm okullarda, dersler ve tamamlayıcı destek ve bakım hariç olmak üzere kapalı mekanlarda burun ve ağzı 
kapatan maske takma zorunluluğu vardır. Sağlığa yönelik bir kısıtlama nedeniyle burun ve ağzı kapatan maske 
takamayan kişiler için bu zorunluluk geçerli değildir. Okul bahçelerinde veya açık havada gerçekleştirilen 
faaliyetlerde maske takma zorunluluğu yoktur. Ebeveynler, okul dışından gelen herkes gibi burun ve ağzı kapatan 
maske takmak zorundadır.

Başka hangi hijyen kuralları geçerli?
Her okul, eyalet genelinde geçerli olan örnek hijyen planına göre kendine özel hijyen planını geliştirdi. Düzenli 
olarak el yıkama veya sınıf ve odaların düzenli olarak havalandırılması gibi hijyen kurallarına uyulmalıdır. Doğru-
dan bedensel temastan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Okullarda, şimdiye dek tutulması gereken 1,5 metrelik 
mesafe kaldırılmıştır.  

Okulda Korona vakası çıkarsa ne olur?
Yetkili sağlık kurumu, ilgili kişinin ev karantinasına girmesini talep eder ve her bir vakaya özel olarak başka hangi 
önlemlerin alınması gerektiğini kontrol eder. Bu örneğin münferit sınıfların, kursların veya okulun geçici süreliğine 
kapatılması olabilir. Evde öğrenim görmesi gereken tüm öğrencilere eyalet çapında geçerli düzenlemelere göre 
okulları tarafından düzenli ve bağlayıcı talimatlar ve destek sunulur.

Berlin'in okullar için test etme stratejisi nedir?
Berlinli okul personelinin tamamı, semptom olmasa da ücretsiz olarak ve kısa zaman içerisinde test yaptırabilir. 
Buna ilave olarak seçilmiş Berlinli okullarda şimdiden birden çoklu testlerden oluşan iki büyük bilimsel araştırma 
yapılmaktadır.

Kimler okula gitmelidir, risk grupları için neler geçerlidir?
Prensip olarak yeni okul yılında, herkes için okula gitme zorunluluğu vardır.
Birincil bir hastalıktan dolayı Koronavirüs enfeksiyonu durumunda hastalığın ciddi ilerlemesi riski yüksek olan 
öğrenciler (risk grubu), bunu doktordan alınan bir yazıyla belgelemelidir. Bu durumda bu öğrenciler, başka bir  
karar çıkana dek evde destekli öğrenime devam edecektir. Bu, öğrencinin yaşadığı evde başka bir kişinin risk 
grubunda bulunduğu durumlar için de geçerlidir. 

Müzik ve spor dersleri için neler geçerlidir?
Bu dersler verilecektir, ancak doğrudan vücut temasından kaçınılmalıdır. Dersler mümkün olduğunca açık havada 
verilecektir. Buna yönelik güncel düzenlemeler, örnek hijyen planında verilmiştir.

Bu yıl sınıf gezileri düzenlenecek mi?
Almanya içerisinde ve yurt dışında öğrenci gezileri tekrar izinlidir ve gerçekleştirilebilir. Bu, Robert-Koch-Institut (RKI)  
veya Dışişleri Bakanlığı tarafından belirtilen riskli bölgeler için de geçerlidir.

Ek bilgileri nerede bulabilirim?
Ek bilgileri ve örnek hijyen planı veya ebeveynler için evde öğrenim rehberi gibi belgeleri her zaman güncel İnternet 
sayfamızda bulabilirsiniz: www.berlin.de/sen/bjf/go/coronainfo-schule. Bizi Facebook, Twitter, Instagram ve 
YouTube'dan da takip edebilirsiniz.
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