
 
 

Hamsin (Pfingsten) tatilinden sonra Bavyera’daki bütün okullardaki ders faaliyetlerine 
yönelik düzenlemeler 

Son güncelleme: 18.05.2021 
 
Hamsin tatilinden sonra (yani 07.06.2021 Pazartesi gününden itibaren) Bavyera’daki bütün 
okullardaki ders faaliyetleri için (okula hazırlık eğitimi verilen kurumlar (SVE) dahil olmak üzere) 
aşağıdaki düzenlemeler geçerlidir: 
 

Yedi-Gün-İnsidans değerleri 

 0 – 50 arasında: 
Bütün sınıflar için tam kapsamlı yüz yüze (asgari mesafe olmaksızın) eğitim 

 50 – 165 arasında: 
Bütün sınıflar için asgari mesafeli değişimli eğitim veya yüz yüze eğitim 

 165 üstünde: 
4. sınıflar (ilkokulların öğretim planına göre ders faaliyeti varsa) ile lise (Gymnasium) ve 
Üst Meslek Okullarındaki (Fachoberschule) 11. sınıflar ve akşam liseleri 
(Abendgymnasium) ve Yetişkin Eğitimi Meslek Liselerinin (Kolleg) ilgili sınıfları da dahil 
olmak üzere, mezun olacak sınıflar için asgari mesafeli değişimli eğitim veya yüz yüze 
eğitim; diğer sınıflar için: uzaktan eğitim. 

 
Ayrıca dikkat edilmesi gereken hususlar: 
 

 Sınır değerinin (50 yahut 165) altına düşüldüğü veya üstüne çıkıldığı durumlarda hangi 
andan itibaren hangi ders şeklinin uygulanacağı hususunda, Bavyera Enfeksiyona Karşı 
Koruma Tedbirleri 12. Yönetmeliği hükümleri uyarınca “Üç veya Beş Gün Düzenlemesi” 
geçerli olmayı sürdürmektedir; ilgili tedbirler ertesi günden sonraki gün uygulanır: 
 
Örnekler: 
a) İlgili sınır değerinin Paz, Pzt, Sal günü aşılması > Uygulama Per gününden itibaren başlar 
b) İlgili sınır değerinin altına Çar, Per, Cum, Cmt, Paz günü düşülmesi > Uygulama Sal 

gününden itibaren başlar 
 

 07.06.2021 tarihinden itibaren 5. sınıf ve üstü sınıflarda okuyan öğrencilerin bütün okul 
sahasında (derslikler dahil olmak üzere) tıbbi maske (“OP-Maske”) takması zorunludur. 
Maskenin yüze sıkı bir şekilde oturmasına lütfen dikkat ediniz. Sıradan bir ağız-burun-
maskesi (“Community-Maske”) artık yeterli olmayacaktır. 

 Hamsin tatilinden sonra da yüz yüze eğitim verilen derslere sadece negatif bir Covid-19 
testi sonucu ibraz edebilen öğrenciler katılabilecektir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere 
www.km.bayern.de/selbsttests adresinde erişebilirsiniz. 

 Yüz yüze eğitim verilen derslerden muaf tutulmaya yönelik başvurular yine okul idaresine 
yapılabilir. 

 
Bulunduğunuz yerdeki ders faaliyetlerine ilişkin daha fazla bilgiyi okulunuzdan edinebilirsiniz. 
 
Öğretim ve Eğitim Bakanlığınız 

http://www.km.bayern.de/selbsttests

