Pestalozzi okulun tüm velilerine
Landau, 23 Nisan.2021

Resmî Enfeksiyon Koruma Kanunu
Degerli veliler,
Pazartesi günü itibariyle yeni enfeksiyon koruma kanunu yürürlüğe girecektir. Konuya iliskin önemli bilgiler
asagidaki gibidir.

Bütün ögrenci ve ögretmenler icin test zorunluluğu:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Coronatesti artık gönüllü degil, herkes icin zorunludur.
Sağlık sebebiyle testten muaf olma durumu söz konusu degildir.
Testler haftada iki gün öğretmen kontrolü altında okulda uygulanacaktır.
Velilerin onayına gerek yoktur.
Ögrenci okula geldiginde otomatik olarak teste katılacaktır.
Alternatif:
Cocugunuzu haftada iki kere bedava bir test merkezinde (örnegin Marktplatz’da, Alte
Messplatz’da, Jugendstilfesthalle’de, Neue Messplatz’da)
test yaptırabilirsiniz ve çocuğunuzu oradan aldiginiz resmi test sonucu ile birlikte okula
gönderebilirisiniz (24 saatten geç olmama şartıyla).
Okuldaki teste katılmayan veya resmi test sonucu getirmeyen çocuklar okula alinmayacak
veya eve geri gönderilecekler.
Test sonucu olmayan cocuklar derslerini ve ödevlerini okul saatinde kendi basına evde
yapmak zorunda kalacaklar (dijital ortamda ders olmayacaktır).
Testtin ilk günü : 26 nisan 2021 Pazartesi günü uygulanmaya başlayacaktır.

Dönüsümlü ders:
•
•

Su anki mevcut dönüşümlü ders ortamı en az 6 Haziran 2021’e kadar geçerlidir.
6 Haziran 2021’den sonra Landau icin Corona insidans (Corona bulaşma oranı) degeri üc
gün üst üste 100’den fazla ise dönüsümlü derse devam edilecektir.

Degerli veliler,
cocuklarinizin mecburi teste katilmalarinin sizde endişe uyandirdigini tahmin ediyor ve sizi anlıyoruz.
Ayni zamanda size garanti ediyoruz ki, okuldayapılan test cocuklariniza olumsuz manada bir sikinti

oluşturmayacaktır. Test merkezlerinde yapılan testler burundan ve derinden alınırken, okuldaki
testler burundan sadece 2 cm derinlikten alinacaktir.
Eger çocuğunuzun testi pozitif çıkarsa, çocuğunuz sinif ögretmeniyle farklı bir odaya geçip, orada
birlikte sakin bir sekilde velinin gelmesini bekleyeceklerdir. Iki haftadır uyguladigimiz test sürecinde
cocuklar test yapmayi ögrendiler ve alistilar.
Bizler hükümetin bu yeni uygulamasını destekliyor ve testlerin yapilmasini Pandemi sürecinde önemli
ve gerekli buluyoruz.
Okul yönetimi ve Okul Aile Birliğinin ortak bir konferansında hükümetin önerdiği uygulamayı
destekliyor ve testlerin okulda veya resmi test merkezlerinde yapilmasini talep ediyoruz.
Tüm alternatifleri degerlendirip çoğunluk oylari ile testlerin okulda yapılması kararı alinmis oldu.
Her hangi bir sorunuz oldugunda ya Okul Aile Birliginle ya da benimle irtibata gecebilirsiniz. Haftaya
isteyene dijital ortamda randevu ile görüşme imkanı sunabilirim.
Hepinize güzel ve sakin bir haftasonu diliyorum.
Saglicakla kalın.
Nadja Jakobs

