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Bavyera Eyalet Hükümeti alttaki meseleleri kararlaştırmıştır: 

Ders Başlangıcı 22.02. tarihinde Pazartesi günü: 

22.02. Tarihinden itibaren şu okul türlerinde veya sınıflarda tekrar okulda ders 

başlayacaktır:  

 İlkokullarda tüm sınıflarda (1 ila 4) 

 İleri seviye ve meslek okullarında tüm mezuniyet sınıflarında  

 Destek okullarında (okula hazırlayan kuruluşlar dahil) 1. ila 4. sınıflarda, mezuniyet 

sınıfları ve de  duygusal ve sosyal gelişim, zihinsel gelişim, bedensel ve motorik 

gelişim, görme ve ilave destek ihtiyaçlı, işitme ve ilave ihtiyaçlı konularda destek 

ağırlıklı orta ve meslek okullarında. 

(Dikkat: Özel Pedagoji Destek Merkezlerinde (SFZ), mezuniyet sınıfları hariç, orta 

okullar uzaktan eğitime devam edecekler.) 

 Hastalar için okullar, hastanelerin hijyen koruma kuralları doğrultusunda yüz yüze 

eğitime geri dönüyorlar. 

Diğer tüm sınıf veya kademelerde yeni bir karara kadar uzaktan eğitim 

verilecek. 

 

22.02 tarihinden itibaren derslerin organizasyonu hakkında bilgiler: 

 1,5 metrelik sosyal mesafeye riayet edilebilen yerde yüz yüze eğitim tüm sınıfta 

mümkün olacak.   

 1,5 metrelik sosyal mesafeye riayet edilemeyen yerde ise genelde değişimli ders 

uygulanacak, yani sınıf bölünüp nöbetleşe yüz yüze ve uzaktan eğitim verilecek.  

 

Lütfen dikkate alınız: Şayet bir bölgede yedi gün insidansı 100’den fazla olursa, o 

vakit orada genelde uzaktan eğitim verilir (yani okulda ders verilmez). Ayrıntıları 

okulunuzdan öğrenebilirsiniz. 

 

Okul binasında yüz yüze eğitime katılan öğrenciler için yine tam zamanlı ofertalar ve 

öğlen bakımı sunulur. Lakin katılım isteğe bağlıdır.  
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Okul binasında enfeksiyon korumasına dair bilgiler 

 Öğretmenlerin tıbbi maske (ağız-burun-koruması) takmaları zorunludur.  

 Öğrenciler okul binasında günlük veya toplumsal maske takmaya devam 

edebilirler. Ancak tıbbi maske (ağız-burun-koruması) tavsiye edilir.  

 İsteğe bağlı ve ücretsiz Sars-CoV-2 testleri öğrenciler ve öğretmenler için plan 

aşamasındadır. Ayrıntılı bilgileri en kısa zamanda okulunuzdan 

öğrenebileceksiniz.  

 

Acil Bakım 22.02. tarihi Pazartesi gününden itibaren 

 Orta ve meslek okullarında ve liselerde, yeterli oda ve personel mevcut olduğu 

takdirde acil bakım değiştirilmeden devam ettirilecektir. 

 İlkokullarda ve destek merkezlerinde personel ve mekan imkanları çok 

kısıtlanmış durumda. Dolayısıyla, çocuğunuz için başka hiçbir bakım imkanına 

sahip değilseniz ancak acil bakıma başvurmanız rica edilir.  

Ayrıntılı bilgi için lütfen okulunuzla irtibata geçin.   

 

Öğrenciler için sınırlı izin alma imkanları 

Hijyen konsepti, okulumuzda kapsamlı bir enfeksiyondan koruma sağlamaktadır. 

Münferit öğrenciler (veya onların velileri), tıbbi değerlendirmeye göre riskli gruba dahil 

olmamalarına rağmen hastalık kapmaktan korkup kendileri için ferdi bir artan risk 

görüyorlarsa, dersin yüz yüze süreçlerinden izin almak için okul yönetimine baş 

vurabilirler. 

Bu durumda öğrenciler, varsa dersin uzaktan eğitim grubuna katılabilirler; lakin 

uzaktan eğitime katılma hakkı söz konusu değildir. Bu izin imkanı şimdilik bir sonraki 

açılış kademesine kadar mevcuttur. Anonsu yapılan yazılı sınav günlerinde izinli 

öğrenciler okula gelebilirler.  

 

 


