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Sevgili veliler,

Hamburg, 14.5.20

corona önlemlerinde doğrultusunda bazı kamusal yaşam alanlarında rahatlamalar
getirildikten sonra, okul mayıs tatilinden sonra da açık olmaya devam edecektir. Özellikle
bu, 5-8 ve 11. sınıfların öğrencilerinin okuldaki derslerine devamı anlamına gelmektedir.
Hamburg milli eğitim müdürlüğü kararınca bu sınıflara haftalık altı saatlik okulda ders
öngörülmüştür. Buna ek olarak da okulda öğrencilerimize sınıf olarak tekrar bir araya
gelebilmeleri, uzaktan eğitime hazırlanıp takip edilebilmeleri ve büyük küçük problemlerin
çözülebilmesi için sınıf öğretmenleriyle beraber iki saatlik bir ek ders olacaktır. Kural olarak
bu sınıftaki öğrenciler yarımşar gruplar halinde haftada iki kez olmak üzere dört saatlik ders
için okula geleceklerdir. Daha fazla bilgi için bölüm müdür yardımcıları sizleri
bilgilendirecektir. Sınıf öğretmenleri sizleri tam olarak ders planını ve grupların bölünmesini
bildirecektir. Maalesef ders planları Iserv'de görüntülenememektedir.
MSA ve Abitur sözlü sınavları tatilden sonraki haftalarda devam etmesi sebebiyle derslere
vekil öğretmen girebilir veya dersler evde devam edebilir.
Çocuklarınızın o günlerden dolayı okula gelmediği günlerde, ihtiyaç duymanız halinde
okuldaki acil bakım hizmetininden yararlanmaya imkanınız vardır. Lütfen çocuğunuzun sınıf
öğretmenini zamanında bilgilendiriniz.
Her okulda olduğu gibi biz de geniş kapsamlı bir hijyen konsepti ( okul temizlik kuralları
taslağı) geliştirdik. Buradaki bazı önlemler, örnek olarak kişisel temizlik, sınıf temizliği,
mesafe kurallarına uyum gibi bulaşma riskinin mümkün olduğunca en aza indirgemeye
hedeflemektedir. Uygulanan bu temizlik önlemleri, 9., 10. ve 12. sınıfların ders başlamasıyla
kendini iyi anlamda göstermiş ve aynı şekilde şu anda derslere yeni başlayacak olan sınflara
uygulanacaktır.
Ayrıca yüksek risk taşıyan öğrenciler için de düzenlemeler vardır:
Kronik hastalığı olan çocuklar ve gençler okula gitmek zorunda değillerdir. Başvuru üzerine,
öğrencilerin sağlık durumu iyi olsa bile, özellikle enfeksiyon durumunda risk altında olan
kişilerle bir evde yaşıyorlarsa sınıf derslerine katılmak zorunda değillerdir. 2019/20 öğretim
yılının sonuna kadar evde kalabilir ve uzaktan eğitime devam edebilirler. Aynı durum, evde
korona enfeksiyonu yüzünden ciddi bir hastalık geçiren kişiler(ebeveynler, kardeşler) varsa
da geçerlidir. Bu durumlarda doktor raporu gerekmektedir.
Şayet çocuğunuz veya aynı çatı altında bulunan başka bir kişi aynı risk gurubuna aitse, lütfen
çocuğunuzun sınıf öğretmenini bildiriniz.
Çocuğunuz okulla gelmemelidir, eğer
• son 14 gün içinde yurt dışından döndüyse veya
• ev karantinasında bulunuyorsa veya
• doğrudan temas halinde (aile ortamıda) bir Covid 19 vakası meydana gelmişse veya
• şu anda soğuk algınlığı belirtileri varsa ( Ateş, öksürük, nefes darlığı, kas veya eklem ağrısı,
boğaz ağrısı, baş ağrısı, burun akıntısı, ishal gibi.). Yüksek vücut sıcaklığında da, yani başka
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soğuk algınlığı belirtisi olmaksızın 37.5 dereceden daha yüksek bir vücut sıcaklığı varsa da,
okula gelmemesine bir sebeptir.
Mayıs tatilinden sonra Niekampsweg bölümünde saat 11.30 ile 12.30 arasında tekrar sıcak
öğle yemeği yeme olanağı oluşmuştur . Alternatif olarak, öğle yemeği paket servisi olarak da
alabilirsiniz. Lohkampstraße bölümünde ise başlangıçta öğle yemeği sadece paket servisi
olarak alınabilir. Öğlen yemeği siparişinizi her zaman olduğu gibi yemek firması üzerinden
yapabilirsiniz.
Bu özel durumda göstermiş olduğunuz güven için hepinize içtenlikle teşekkür eder ve
çocuklarınızın önümüzdeki haftalarda tekrar okula gelmeleri durumunda, okulda güvenli bir
ortamı sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğimizi temin ederim.

Sizlere güneşli, dinlendirici ve sorunuz bir tatil dilerim!

Statdtteilschule Eidelstedt lisesi adına, Claudia Stöver-Duwe

