
Sevgili veliler, 

okul hayatımız 27 Ağustos, Perşembe günü, alınmış korona yöntemlerle başlayacaktır. 

COVID-19 yeni tip bir koronavirüsten (SARS-CoV-2) meydana gelen bir solunum yolu 

hastalığıdır. Pandemi olarak ilan edilen bu hastalık insandan insana, özellikle solunum 

yollarının salgıları üzerinden bulaşır. COVID-19 semptomları yüksek ateş, öksürük, koku veya 

tat kaybı ve nefes darlığı. Almanya’ya yurt dışından giriş yapıyorsanız ve giriş yapmadan 14 

gün önce bir risk bölgesinde bulunmuşsanız genel olarak 14 günlük bir karantinaya girmek 

zorundasınız. 

 

Öğrencilere ilk derste en önemli kurallar açıklanacaktır: 

 

1. Koridorlarda, sıhhi alanlarda ve teneffüste ağız ve burun koruması takılmalıdır. Sınıfta 

takılmasına gerek yok. 

2. Ellerimizi düzenli olarak su ve sabun ile iyice yıkamalıyız. Göz, burun ve ağzımıza temas 

etmekten kaçınılmalıyız. 

3. Tüm öğrenciler yine tek bir sınıfta eğitime devam edecekler. Öğretmenlerin alanı 

işaretlenmiştir ve öğrenciler tarafından geçilmemelidir. Risk gurubuna dahil olan meslektaşlar 

derse katılacaklar, ancak onlara özel koruma sağlamalıyız. Kesinlikle mümkün olduğunca 

uzaktan eğitim vermekten kaçınmak istiyoruz. 

4. Öğrenciler arasında karışmayı önlemek için sınıflar 5/6, 7/8 ve 9/10 olarak ayrı koridorlarda 

ders görücektir. 

5. Teneffüste karışıklığı önlemek için sınıflar için alanlar ayrılmıştır. Tuvalette gidiş ve dönüş 

yolu işaretlendi. Denetimden üç öğretmen sorumludur - önceden sadece iki öğretmen vardı. 9 

ve 10 sınıflara giden öğrencilerimiz ikinci büyük molada teneffüse gitme fırsatına sahip. 

6. Giriş alanı maalesef bir sorun teşkil ediyor: 

Sadece bir girişe sahip olduğumuz için, tüm öğrenciler ordan girip ve çıkmak zorundalar. Sabah 

7.30’dan itibaren girişte bir öğretmen olacak ve mesafenin korunduğunu kontrol edecek. 

Molanın sonunda ilk önce 7 ve 8 sınıflar, ve beş dakika sonra 5 ve 6 sınıflar okula girebilecekler. 



7. Giriş alanı mobil bariyerlerle giriş ve çıkış olarak ikiye ayrıldı. Acil bir durumda, onların 

hızla bir tarafa taşıyabiliriz. 

8. Veliler okul binasına sadece randevu ile girmelerine izin verilir. 

9. Sınıflar beden eğitimi için iki gruba ayrılmıştır. Beden eğitimi temassız ve mümkün 

olduğunca uzun süre açık havada yapılacaktır. 

10. Korona riskli bir bölgeden dönen öğrencilerin genellikle korona testi yapmak zorunda. 

Sonuç hala bekliyorsa, evde karantinada kalmak zorundalar. Derslerini bu süreç içerisinde 

internet üzerinden takip edebilirler. 

Okul kapanışı sırasında bazı dersler öğretilemedi. Bunu düzeltebilmek için öğrencilerimiz 

sonbahar tatiline kadar almanca, matematik ve ingilizce derslerine haftada beş saat katılacaklar. 

Bunun için bazı dersleri kısaltmamız gerekti. 

Şuan için en önemli bilgiler bunlar. Her zaman olduğu gibİ veliler daha fazla bilgi icin Cuma 

günü saat 10.00 - 12.30 arası müdürümüze ulaşabilirler. 

 


