Bayerisches Staatsministerium für
Unterricht und Kultus
Bavyera Eyaleti Hükümeti aşağıdaki hususları karara bağlamış bulunmaktadır:
15.03., Pazartesi gününden itibaren ders faaliyeti:
15.03. tarihinden itibaren bütün okul türleri ve bütün sınıflara yönelik olarak okullardaki
ders faaliyetinin esas itibarıyla başlaması öngörülmektedir. Bu çerçevede belirleyici
olan husus, belirli bir bölgedeki Yedi-Gün-İnsidansının yüksekliğidir. İlgili okul türleri
için aşağıdaki ölçütler geçerlidir:


İlkokullar (Grundschulen) ve Özel Eğitim Merkezlerinin (Förderzentren) 1. - 4.
sınıfları:
Yedi-Gün-İnsidansı
o 50’nin altında ise, tam kapsamlı yüz yüze eğitim verilir (yani asgari
mesafe kuralı olmadan).
o 50 - 100 arasında ise, değişimli eğitim veya asgari mesafeli yüz yüze
eğitim verilir.
o 100’ün üzerinde ise, uzaktan eğitim verilir.



Ortaöğretim okulları (Weiterführende Schulen) ve özel eğitim okullarının
(Förderschulen) 5. sınıflarından itibaren ve meslek okulları (berufliche Schulen):
Yedi-Gün-İnsidansı
o 100’ün altında ise, değişimli eğitim veya asgari mesafeli yüz yüze eğitim
verilir.
o 100’ün üzerinde ise, uzaktan eğitim verilir.
Şu hususu lütfen dikkate alınız: İlçe İdare Kurumu’nun (Kreisverwaltungsbehörde)
aksi yönde bir talimatı olmadığı sürece bütün okul türlerinin son sınıflarında,
Yedi-Gün-İnsidansının 100’ün üzerinde olması durumunda dahi, değişimli eğitim
veya asgari mesafeli yüz yüze eğitim verilir.



Hastalığı bulunan çocuklara yönelik okullarda (Schulen für Kranke), hastanelerin
hijyen-koruma kurallarına uygun bir şekilde eğitim verilir veya acil bakım hizmeti
(Notbetreuung) sunulur.



Okula Hazırlık Kuruluşları (Schulvorbereitenden Einrichtungen) ise, okul öncesi
gündüz bakım evleri (vorschulischen Kindertagesstätten) ve okul öncesi özel eğitim
amaçlı gündüz bakımevleri (vorschulische Heilpädagogische Tagesstätten) ile
uyum içerisinde açılır.
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“Değişimli eğitim veya asgari mesafeli yüz yüze eğitim” ne anlama
gelmektedir?
 1,5 metrelik asgari mesafenin sağlanabileceği yerlerde, bütün sınıfa yönelik yüz
yüze eğitim verilmesi mümkündür.
 1,5 metrelik asgari mesafenin sağlanamayacağı yerlerde ise, genelde değişimli
eğitim verilir, yani sınıf bölünür ve değişimli olarak yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim
verilir.
Okul binasındaki enfeksiyona karşı koruma tedbirlerine ilişkin açıklamalar


Öğretmenler medikal bir ağız-burun-maskesi takmak zorundadır.



Öğrenciler okul binası içerisinde günlük maske veya Community maskeleri
takmaya devam edebilirler. Ancak medikal bir ağız-burun-maskesinin (Ameliyat
maskesi) takılması önerilir.



İsteğe bağlı ve ücretsiz koronavirüs testleri: Bütün sınıflardaki öğrencilere yönelik
olarak sıralı test imkanı sunulmaktadır. www.km.bayern.de/selbsttests

15.03., Pazartesi gününden itibaren sunulacak olan acil bakım hizmeti
Yeterli miktarda oda ve personelin mevcut olması durumunda okullardaki acil bakım
hizmeti sürdürülecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen okulunuza
başvurunuz.
Öğrencilere yönelik sınırlı süreliğine izinli sayılma imkanı
Okula gitmenin, kapsamlı hijyen tedbirlerine rağmen fazla yüksek bir risk teşkil ettiğini
düşünen velileri olan öğrenciler, izinli sayılmak üzere dilekçe vermeye devam
edebilirler. Bu düzenleme paskalya tatiline kadar geçerli olacaktır.
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Hastalık ve soğuk algınlığı belirtileri gösteren
çocuk ve gençlere yönelik okullardaki yaklaşım
- Ebeveynlere ve velilere yönelik bilgiler –
Son güncelleme tarihi: 12.03.2021
10.12.2020 tarihli metne göre farklılık arz eden hususlar sarı renkle işaretlenmiştir.

1. Çocuğumun hangi durumlarda kesinlikle evde kalmalıdır?
Aşağıdaki akut hastalık belirtilerini gösteren hasta öğrencilerin okula gitmesine müsaade
edilmemektedir:
 Ateş
 Öksürük
 Nefes darlığı, soluk tıkanması
 Tat ve koku alma duyularının kaybı
 Boğaz veya kulak ağrısı
 (Ateşli) nezle
 Eklem ağrıları
 Şiddetli karın ağrıları
 Kusma veya ishal
YENİ: Öğrencilerin yeniden okula gitmesi, aşağıdaki hallerden birinin söz konusu
olması durumunda mümkündür:
 Öğrencinin genel sağlık durumunun (hafif nezle ve nadir görülen öksürük dışında)
yine iyileşmesi veya
 Öğrencide aşağıdaki hallerin söz konusu olması
o Alerjik nedenleri olan nezle veya öksürük (örn. bahar nezlesi),
o tıkanıklık sebepli burundan solunum zorluğu (ateşsiz) veya
o nadir görülen öksürük, boğaz kaşıntısı veya hafif öksürük.
YENİ: Bu durumlarda okula gelinmeden önce her halükarda bir POC-Antijen-Hızlı
Testi* veya bir PCR-Testinden alınan negatif test sonucu ibraz edilmelidir. Kendi
kendine yapılan bir antijen testinin sonucu bunun için yeterli değildir!
2. Hafif, yeni görülmeye başlanan ve ilerlemeyen soğuk algınlığı belirtileri (ateşsiz nezle,
nadir görülen öksürük) olan çocuğum okula gidebilir mi?
YENİ:




Aşağıdaki hallerde okula test yapılmadan gidilmesi mümkündür:
Alerjik nedenleri olan nezle veya öksürük (örn. bahar nezlesi),
tıkanıklık sebepli burundan solunum zorluğu (ateşsiz)
nadir görülen öksürük, boğaz kaşıntısı veya hafif öksürük.

YENİ: Bütün diğer hallerde okula sadece bir POC-Antijen-Hızlı Testi* veya bir PCRTestinden alınan negatif test sonucunun ibraz edilmesi durumunda gidilebilir.
Yukarıda belirtilmiş olan kurallara uymayarak okula giden öğrenciler okulda izole edilir ve mümkün olduğu takdirde – ebeveynleri tarafından okuldan alınır veya evlerine gönderilirler.
*) Bu test örn. bölgesel test merkezlerinde, doktorlarda veya başka uygun yerlerde
yaptırılabilir.

