
 Günlük okul hayatında korona virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için özel düzenlemeler
- mutlaka imzali olarak geri getirilmelidir -

Saygideger Veliler, Sevgili anne ve babalar,

yeni tip korona virüsünün mevcut yayılımı göz önüne alınarak, Berlin Senatosu virüsün hizla 
yayilmasina karsi kapsamli önlemleri listeleyen, SARSCoV-2 sınırlama önlemlerini düzenlledi.
Bu düzenleme diger şeylerin yanı sıra, bulusma, toplanti ve gecici temas kisitlamalarinin, 
kisitlamanin haricinde yasaklanmasini öngörüyor. Bunlar ve diğer özel koruyucu önlemler ve genel 
hijyen kuralları, cocuklarinizin günlük okul hayatinin devam edebilmesi  icin gecerli olacaktir. 
Aşağıdaki talimatlara özellikle dikkat etmenizi istiyoruz:

Su durumlarda cocugunuzun okula gelmesi ve derslere katilmasi yasaktir:

• son 14 gün içinde yurt dışından döndmesi halinde
• geri dönenlerle temas halinde olması veya
• enfekte kişilerle temas halinde olmasi veya
• halihazırda soğuk alginligi semptomları varsa örnegin; vücut ısısı 37 °C den yüksekse veya
• bir risk grubundaysa ki bu bir tip doktoru tarafindan belgelendirilmelidir.

Yukarida belirtilen durumlarin hepsi ya da bazilari görülmesi durumunda lütfen derhal okul 
yönetimini bilgilendirin ve cocugunuzu evde tutun!

Çocuğunuz enfekte olmus kisilerle görüsen kisilerle irtibat halindeyse, lütfen okula saglik 
bölümünden (Gesundheitsamt) alinacak belgeyi gönderiniz. Diger tüm durumlarda, önümüzdeki 10
gün icinde, okula ulastirmaniz gereken tibbi kanit belgesini, doktorunuzdan telefon araciligiyla 
temin ediniz. Cocuklarinizi ve egitim personelimizi korumak amaciyla cok dikkatli olanizi rica 
ediyoruz.

Çocuğunuz risk grubunda bir kişiyle bir evde yaşıyorsa, çocuğunuzun okula gidip gitmeyeceğine 
kendiniz karar vermelisiniz. Bu durumda, sinif ögretmenine, riskli olan kisi icin tıbbi bir sertifika 
(Attest) sunulmalidir.

Okul binalarinda dersler tekrar basladiginda, “normal” günlük bir okul hayati sunmaktan hala cok 
uzagiz. Bazi ögretmenlerimiz bahsedilen Risk grubunda olduklarindan okulda egitime devam 
edememektedirler.  Ancak meslektaşları ile yakın temas halindedirler. Tüm Sınıf öğretmenleri hala 
çocuklarınızdan sorumludur.

Spor, müzik, sanat, WAT ve zorunlu seçmeli derslerin yanı sıra, performansa dayali dersler hiç veya 
sadece sınırlı bir biçimde sunulabilirler. Bu ders alanlarinda enfeksiyon riski cok yüksektir.

Tüm düşüncelerimiz ve kararlarımız, mekansal kosullarimiza, sihhi olanaklarimiza ve mola 
alanlarimiza uygun olarak hazirlanan bir hijyen planina dayanmaktadir. Bu durum icin 
gereksinimlerimizi sürekli karsiliyoruz.

Cocuklariniza okul tarafindan bireysel bir ders saati ve sinif plani verilecektir. Her sinifta en az 1,5 m 
lik güvenlik mesafesinin korunmasi icin, sadece sinifin bir bölümü ya da paralel vayahut zaman 
gecikmeli olarak ögrenim saglanacaktir. Her sihhi odaya bir ya da iki kisi girebilir.



Geri kalan ögrenme zamanlarini cocuklar evde tamamlayacak- ve/veya ödevler ve calismalar evde 
devam edecektir.

Cocuklariniz sinifa girmeden önce ellerini iyice yikamali veya dezenfekte etmelidirler. 

Tüm ögrenciler okul bahcesine ve okul binalarina sadece ögretmenleri tarafindan belirtilen girisleri 
kullanarak girebilirler. Ilgili belirtilen kapilardan ögretmenler nezaretinden karsilanip iceri alinirlar.
Mesafe kurallarina kapi önlerinde de uyulmalidir. Gereksiz yere bina  ve koridorlarda durmak 
yasaktir. 

Uygulanmasi gereken minimum mesafe nedeniyle, ögretmenlerin artik ögrencilere kendi 
görevlerinde  bireysel olarak yardim etmesine izin verilmemektedir. 
Tüm ögrenciler siniflarindaki belirlenmis olan yerlerinde oturmali ve ögretmen degisikliginde ya da 
kisa tenefüslerde yerlerinde kalmalidirlar.

Kim kurallara uymaz  ve digerlerini de tehlikeye atarsa, eve gönderilecektir. Ayrica ögrenme 
materyali  olmadan gelen veya hastalik belirtileri gösteren ögrenciler de eve gönderilecektir.

Sevgili öğrenciler,

Sizi okulda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Okulda aşağıdaki davranış kurallarına uyulmalıdır:

• Diğer insanlardan en az 1,5 - 2 m güvenlik mesafesi her zaman
muhafaza edilmelidir, bu okul yolunda, derslerde ve okuldan dönüs yolu  için de geçerlidir.
• Selamlamalarda minimum mesafeye de uyulmalıdır.
• Lütfen varış saatleri ve okula erişim ile ilgili özel bilgilere ve yine siniflara giris ve cikislarla ilgili ek 
talimatlara dikkat ediniz.
• Grup halinde durmak ya da hareket etmek kesinlikle yasaktır.
• Ders sırasında konaklamalara sadece öğrenci masalarında izin verilir; ve sadece örnek olarak 
sorumlu olan ögretmen nezaretinde tuvalete gitmek (sadece bir ögrenci olacak sekilde) ya da 
atiklari atmak amaciyla yerlerden ayrilabilinir.
• Sınıfta hijyen nedeniyle sadece kendi yazı gereçlerinizin kullanımına izin verilir (dolma kalem,
tükenmez kalemler, kalemler, cetveller, gerekirse hesap makineleri ve benzeri).
• Ders bitiminden sonra hemen eve gitmelisiniz.
• Öksürürken ve hapşırırken, ağız ve burun dirsekle ya da bir kagit mendille kapatilmali; mendiller 
yaninizda getirdiginiz cantanizda bulunan bir posete konulmali ya da belirlenmis bir cöp kutusuna 
derhal atilmalidir.
• Mümkünse eller 30 saniye alkollü bir dezenfektanla ovulmali ya da su ve sabunla yikanmalidir.
• Yaninizda getirdiginiz kücük dezenfektanlari ve tek kullanimlik eldivenleri kesinlikle 
kullanabilrsiniz.
Agiz ve burun korumasi (Maske) toplu taşıma araçlarında ve tüm okul binalarında zorunludur.
Kendi maskeniz yoksa Pazartesi günü okulda 2 € karşılığında satın alırsınız.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bahsedilen hijyen kurallarının kabaca ihlali veya çalışmalarin reddedilmesi durumunda, 
cocugunuz derhal dersten cikarilir ve eve gönderilir. 

Karsilikli görüs ve destekleriniz icin tesekkür ederiz!

Imzam ile yasal vasi olarak ben/biz, yukarida belirtilen düzenlemelerden haberdar edildigimi ve 
bunlari cocugumla ayrintili olarak konustugumu teyit ederim. 

Cocugumun karantinaya alinmadigini ve temas alanimizda Covid-19 vakasi olmadigini beyan 
ederim. Yakin gelecekte böyle bir durum meydana gelirse, okul yönetimini en kisa sürede telefon 
veya E-Mail yoluyla bilgilendirecegim.

Bir Ögrenci olarak, imzamla düzenlemeleri ve kurallari okudugumu ve buna göre hareket 
edecegimi onayliyorum.

----------------------------------                               --------------------------------------------------------------------
Ögrencinin imzasi                                              Tarih ve Velinin imzasi

Ögrencinin ismi ve sinifi (acik okunakli bir sekilde)


