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Sevgili veliler,

Hamburg, 22.4.20

bu mektupta siz değerli velilere bazı genel bilgiler vereceğim. Çocuğunuzun sınıf düzeyindeki
mevcut duruma bağlı olarak, bölüm başkanlarından veya sınıf öğretmenlerinden ek bilgi
gelebilir.
Hepiniz basından Hamburg'daki okulların yavaş yavaş tekrar başladığını öğrendiniz. Bu
kesinlikle karışık duyguları tetikler. Birçoğunuz uzaktan eğitimin bitmesine seviniyor, öte
yandan ise çocukların enfekte olabileceği veya hastalığı aileye getirebileceği ve böylece aile
üyelerini tehlikeye atabileceği endişesi de taşıdığınızı anlayabiliyorum. Bu endişeyi gidermek
için yetkili makam aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır:
Her okul kapsamlı bir hijyen konsepti geliştiriyor. Burada alınan önlemler, örneğin kişisel
hijyen, oda hijyeni, mesafe kurallarına uyum gibi önlemler enfeksiyon riskinin mümkün
olduğunca azaltılmasını sağlamak içindir.
Daha yüksek risk altındaki öğrenciler için de düzenlemeler vardır:
Daha önceden tanısı konmuş hastalıkları olan çocuklar ve ergenler okula gitmek zorunda
değildir. İstek üzerine, öğrenciler sağlıklı olsalar da, özellikle enfeksiyon durumunda risk
altında olacak kişilerle bir evde yaşıyor olsalar bile sınıf derslerine devam etmek zorunda
değildirler. Bunun için okula yapacağınız yazılı bir beyan yeterlidir. Örneğin, baba veya
annenin bir organ naklinden sonra bağışıklık sistemini güçsüzleştiren ilaçlar alması
gerekiyorsa bu durum söz konusudur.
Korona enfeksiyonu bağlamında özel bir risk grubunda kabul edilen öğrenciler:
•

Kalp hastalıkları (örneğin Koroner kalp hastalığı, kalp kapağı rahatsızlığı, yüksek
tansiyon)

•

Kronikleşmiş veya kronikleşmemiş akciğer (örneğin: COPD), karaciğer ve böbrek
rahatsızlığı olanlar

•

Diyabet hastaları (şeker hastaları)

•

Kanser hastaları
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•

Zayıf bağışıklık sistemi olanlar veya olmasına sebep olan ilaç kullanmak zorunda
kalanlar

2019/20 öğretim yılının sonuna kadar evde kalabilir ve uzaktan öğrenmeye katılabilir. Aynı
durum, evde korona enfeksiyonu ile ciddi bir hastalık geliştirme riski daha yüksek olan
insanlar (ebeveynler, kardeşler) varsa da geçerlidir. Önceki hastalığın veya özel riskin varlığı
kanıtlanmalıdır. Kanıtlanma örneğin engelli kimliği, organ nakil kimliği veya riskin nedeni
hakkında güvenilir bir yazılı beyan ile beyan edilmesi gerekiyor.
Çocuğunuzun veya aynı evde yaşayan bir kişinin bir risk grubuna ait olması ve çocuğunuzun
okula gitmemesi gerekiyorsa lütfen çocuğunuzun sınıf öğretmenlerini bilgilendirin.
Çocuğunuzun kesinlikle okula gelmesi yasak olan durumlar:
•

son 14 gün içerisinde yurt dışından dönüş yaptıysa veya

•

ev karantinasında bulunuyorsa veya

•

aile içinde bağlantılı olduğu ve Covid-19 teşhisi konmuş yakını olan veya

•

güncel olarak soğuk algınlığı belirtisi gösteren (örneğin ateş, öksürük, nefes darlığı,
eklem

ve

kas

ağrısı,

boğaz

ağrısı,

baş

ağrısı,

burun

akıntısı,

ishal).

Artan vücut ısısı, yani başka semptom olmadan 37.5 dereceden daha yüksek bir
sıcaklık olması halinde sınav için okula gelmek yasaktır.
Okulumuza yeniden girişin sıralaması aşağıdaki gibi planlanmaktadır:
Sınıf 9, 10, 13 ve IVK ESA 27 Nisan 2020'de sınıfta derslere başlayacak. Yazılı ESA ve MSA
sınavlarına hazırlık 9. ve 10. sınıf adayları için bir önceliktir. Sınavlara girmeyen öğrenciler
evde kalır ve uzaktan eğitim almaya devam eder.
4 Mayıs 2020'den itibaren 12. sınıf için sınıfta dersler başlayacak. Sınıf 9 ve 10'daki sınava
girecek olan öğrenciler bu hafta ve bir sonraki hafta ESA ve MSA yazılı sınavlarına girecekler.
Bölüm başkanları size kesin planlar sunacaktır.
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Geçiş döneminin organizasyonu
Okullar 25 Mayıs'a kadar adım adım bütün sağlık önlemlerini göz önünde bulundurarak
sınıfta ders yapmanın mümkün olmasını sağlıyor. En geç 25 Mayıs'tan itibaren, 9. ve 12.
sınıfları, okul organizasyonunun izin verdiği ölçüde, saatlik tabloya göre normal derslerin
yarısı kadar sınıfta derse başlayacaktır. Diğer yarısı uzaktan eğitimde yer almaya devam
ediyor.
Bu, mevcut bilgilere dayanarak, 5 ila 8 ve 11. sınıfların en azından 25 Mayıs'a kadar dijital
uzaktan eğitime devam edeceğini varsayıyoruz.
Acil bakım
Sınıfları daha uzun süre uzaktan eğitimde olacak olan çocuklar için, ihtiyacınız varsa acil
bakım kullanma olasılığı vardır. Bu çalışma hayatınızdan dolayı olabilir, evdeki durum
çocuğunuz için iyi öğrenmeyi mümkün kılmazsa da olabilir. Lütfen bizimle iletişime
geçmekten çekinmeyin!
Maske zorunluluğu
Pazartesi gününden itibaren, Hamburg'daki tüm toplu taşıma ve dükkanlar için maske
takma zorunluluğu başlamıştır. Mümkün olduğunca size tedarik edebilmeniz için destek
olmak istiyoruz. Pazartesi günü toplu taşıma araçlarıyla okula gelecek olan çocuğunuzun
lütfen bir maskesi (bu bir eşarp veya sal olabilir) olduğundan emin olun.
Yeme ve İçme
Okul kafeteryası 25 Mayıs'a kadar açık olmayacak ve öğle yemeği olmayacak. Lütfen
çocuğunuza okul günü için yiyecek ve içecek verin.
Bu özel durumda bize güvendiğiniz için hepinize teşekkür etmek isterim. Çocuklarınız
önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş okula geri döndüklerinde, onlara güvenli ve sağlıklı okul
ortamını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizden emin
olabilirsiniz.
Stadtteilschule Eidelstedt okul topluluğu adına, Claudia Stöver-Duwe

