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Sayın Baylar ve Bayanlar,
Sevgili Ebeveynler,
Okul yılının başlamasıyla birlikte Berlin'deki okullar normal çalışmaya geri döndü. Son haftalarda
edindiğimiz deneyimlere göre olumlu bir sonuç çıkarabiliyoruz: Berlin'deki okullar, pandemi koşulları
altında dahi günlük okul hayatına olağan haliyle büyük ölçüde yeniden başlamayı başardı. Okullarımız bu
bağlamda çocukların ve ailelerin yararına büyük bir iş başarıyor. Okullardaki hijyen tedbirlerinin etkili
olduğu görülüyor. Şu ana kadar okullardaki enfeksiyon sayıları düşük ve okulların birer enfeksiyon
merkezi olmadığını gösteriyor. Okulların ve sağlık dairelerinin istikrarlı ve planlı bir şekilde hareket
etmesi sayesinde korona virüs testi pozitif çıkmış kişilerin temas kurduğu kişiler hedefe yönelik bir
şekilde takip edilebiliyor. Bu sayede çocuklarınızın ve okul personelinin korunması sağlanabiliyor ve
derslere çoğu durumda öğrencilerin okula gelmesiyle devam edilebiliyor. Alınan önlemlere verdiğiniz
destek, okullarda tekrar öğrencilerin okula gelmesiyle ders, destek ve bilgilendirme yapılabilmesi
konusunda büyük bir katkı. Bundan dolayı çok teşekkürler!

–

Ağzı ve burnu örtmek, elleri yıkamak, havalandırmak ve mesafe bırakmak birçok öğrenci için olağan bir
durum halini aldı. Sizden çocuklarınızı bu ve diğer koruyucu önlemlere uymaya devam etme konusunda
teşvik etmeye ve destek olmaya devam etmenizi çok samimi bir şekilde rica ediyorum. Bu husus,
özellikle de gelmekte olan tatil zamanı da olmak üzere boş zaman davranışları için de geçerlidir. Yaz
tatilinde olduğu gibi, sonbahar tatilinde de risk bölgelerinden dönenler için Berlin Eyaletinin SARS-CoV2Enfeksiyondan Korunma Yönetmeliği geçerlidir. Her yeni vaka, ilgili okul ve ilgili öğrenciler açısından
okulun çalışmalarının sınırlandırılması potansiyeli anlamına gelmektedir.
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Odaların düzenli olarak havalandırılması, havalar soğuduğunda da hijyen önlemlerinin önemli bir parçası
olacak. Doğru havalandırma konusunda okullara talimatlar vereceğiz. Lütfen güvenlik açısından
çocuklarınızın yanına havalandırma sürelerinde giyecekleri sıcak tutacak giysiler verin.
Okulun güncel bilimsel bilgilere ve uygulama deneyimlerine göre çalışmaya devam etmesini sağlamak
için senato yönetimi tarafından bir hijyen kurulu oluşturulmuştur. Bu kurullara bilim ve tıp alanlarından
katılan temsilcilerin yanı sıra okul yönetimleri, öğretmenler, eyalet, veli ve öğrenci temsilcilikleri de
katılmaktadır. Hijyen kurulu, mevcut örnek hijyen planını geliştirmeye devam etmekte ve tedbirlerimizin
daha iyi organize edilmesine ve bildirilmesine yönelik önerilerde bulunmaktadır. Buna bir de korona
derecelendirme planı dahil. Bu plan yardımıyla sağlık daireleri, eğitim müdürlükleriyle birlikte Berlin'de
bulunan her okuldaki enfeksiyon durumunu düzenli ve sistemli bir şekilde değerlendirebiliyor,
derecelendirebiliyor, okulun çalışması için gerekli önlemleri ve hijyen kurallarını belirleyebiliyor.
Çocuğunuzun okulunun derecesinin değişmesi halinde bu konuda gecikmeden bilgilendirileceksiniz ve
okul gerekli önlemleri hazırlayacaktır. Bu önlemler, ailelerin kendilerini yeni koşullara göre
ayarlayabilmeleri için genellikle derece değişimini takip eden pazartesi günü geçerli oluyor. Korona
derecelendirme planı, sonbahar tatilinden sonraki hafta yürürlüğe girecek; bu konuda daha fazla bilgiyi
çocuğunuzun okulundan alacaksınız.
Derecelendirme planının ve diğer tüm önlemlerin hedefi, tüm okulların sağlığın korunmasını göz önünde
bulundurarak açık kalabilmesidir. Bu, çocuklarımızın iyiliği ve eğitimi, aile ve mesleğin bir arada
yürütülebilmesi ve şehrimizin işleyebilmesi açısından önemlidir. Bu nedenle sizden bir şeyi samimi olarak
rica ediyorum: Sonbahar tatilinden sonra da çocuğunuzu günlük okul hayatında korona virüsü kontrol
altına alma konusunda destekleyin. Sonraki sayfalarda birçok bilgilendirici ve yararlı grafiğe, videolara ve
okullarımızda enfeksiyondan korunma hakkındaki her konuda bilgi notlarına bağlantılar bulacaksınız.
Bunların birçoğu birden fazla dildedir.
Size ve çocuklarınıza iyi ve dinlendirici bir sonbahar tatili dilerim. Biz tek Berlin'iz – Bu zor zamanlarda
hep birlikte bu ruhla sağduyulu olalım.

Sevgilerimizle,

Sandra Scheeres
Berlin Eyaleti Eğitim, Gençlik ve Aile Senatörü
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Korona koşulları altında okulların çalışmasına ilişkin olarak Eğitim, Gençlik ve Aile Senato Yönetimi internet sayfalarında
metin, grafik ve çoklu ortam şeklinde verilen bilgiler, sürekli olarak enfeksiyon durumuna göre uyarlanmaktadır.

Güncel bilgiler

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/schrittweise-schuloeffnung
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Okul resimleri ve
bilgilendirme
grafikleri

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/grafiken-und-medien/#schaubilder

Videolar ve
ortam dosyaları

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/grafiken-und-medien/#medien

Okullara mektuplar

www.berlin.de/sen/bjf/coronavirus/aktuelles/briefe-an-schulen
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Günlük güncel bilgileri sosyal medya kanallarımızda da bulabilirsiniz:

0

www.twitter.com/senbjf

@)

www.instagram.com/senbildjugfam

0

www.facebook.com/senbildjugfam
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