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TÜRKÇE
Theodor Haubach Okulu'nun sevgili Velileri,
Test kitleri hakkında
Basından da öğrendiğiniz gibi, "Roche" şirketinin kullandığı test kitleri ile ilgili bazı
belirsizlikler vardı. Veli kurulumuz dün bu konuyu ele almak üzere toplandı.
Hamburg Eğitim Dairesinin konuya ilişkin açıklamasını aşağıda okuyabilirsiniz:
Hızlı testler incelenmiştir ve de sağlığa zararı yoktur!
Hamburg okullarında yalnızca Alman İlaç ve Tıbbi Cihazlar Enstitüsü (BfArM)
tarafından test edilip onaylanan ve herhangi bir sağlık sorununa yol açmayan hızlı
testler kullanılmaktadır. Bu durum okullarda kullanılan tüm Siemens, Roche ve
Lyher marka hızlı testler için geçerlidir. Bu testler, kreşler ve okullar dahil olmak
üzere tüm eyaletlerde ve yaşam alanlarında kullanılmaktadır.
Hamburg tarafından alınan hızlı testlerin tümü Federal İlaç ve Tıbbi Cihazlar
Enstitüsünce (BfArM) onaylanmıştır. Bu testler aynı zamanda antijen testleri
listesinde de yer almaktadır. Tıbbi Cihazlar Yasasına (MPG) ve Paul Ehrlich
Enstitüsü'nün (PEİ) kriterlerine uygundur. Buna ek olarak, okullarda kullanılan
testler Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından yapılan testi de geçmiştir, yani tıbbi olarak
zararsızdır. Okullara teslim edilen testler o denli test edilmiştir ki, öğrenciler ve
çalışanlar çekinmeden kullanabilirler. Gerek Almanya´da gerek Avrupa'da tıbbi
cihazlarla ilgili yasal kriterler çok katıdır. Hızlı testler gibi diğer tıbbi cihazların da
insan sağlığını en üst düzeyde koruması gerekmektedir. Yani sağlık açısından
herhangi bir risk oluşturmamaları anlamına gelir. Bu aynı zamanda diğer
eyaletlerdeki okullarda ve idari birimlerde kullanılan Roche hızlı testi için de
geçerlidir.
Hamburg okullarında mevcut olan tüm hızlı testler - Roche marka olanlar da dahil Hamburg yetkilileri tarafından gerek okullarda enfeksiyonun yayılmasına karşı,
gerek ailelerde güvenliği arttırmaya yönelik, kullanılmaya devam edilecektir.
Siemens ve Roche'un hızlı testlerine ek olarak, Lyher hızlı testi de şimdi okullara
teslim edilerek üçüncü bir hızlı test olarak kullanılmaya başlanacaktır. Tüm testler,
burnun önünden kısa bir pamuklu çubukla sürüntü alınmasına dayanmaktadır.
Pamuklu çubuk daha sonra ayrı bir reaktif kapdaki solusyona daldırılır ve ardından
solusyonla birlikte çöpe atılır. Test solusyonu ne yutulur ne de solunur.
Bu testleri kullanılmaya devam edebilirsek yanısıra Lyher'in yeni testlerini de bugün
veya pazartesi günü itibariyle öğrencilerle kullanmaya başlayacağız. Bu test
kitlerinden yeteri kadar mevcuttur; Mayıs tatili için de yeteri kadar mevcuttur.
Mayıs ayı için yeni bir teslimat ayriyeten planlanıyor.
Hamburg Eğitim Dairesi Lyher testleri hakkında aşağıdaki bilgileri verdi:
Lyher hızlı testlerinin talimat kitapçığındaki, bu hızlı testlerin 18 yasin altındaki

çocuklarda bir ebeveyn /vasi tarafından gerçekleştirileceği şeklindeki ifadeler,
okullarda sorgulamalara yol açmıştır. Elbette ki 18 yasin altındaki kişilerin bu testi
tek başına yapmaması yani bir veli veya öğretmenin gözetiminde/ rehberliğinde
yapması gerektiği anlamına gelir. Bu arada, Hangzhou Laihe Biotech CO. LTD'den de
konuya ilişkin resmi bir açıklama da geldi. Bu açıklamada reşit olmayanların "Lyher
Çovid-19 Antijen hızlı testini (Nazal)" ancak bir gözetmen (okul personeli dahil)
rehberliğinde yapılabileceğini doğrulamaktadır. Testi yaptıran yetişkinlerin, bu
testlerin nasıl yapılacağına dair videoyu önceden izlemeleri, kullanım için yazılı
talimatları bilmeleri ve deneyimli olmaları önerilir. Ek olarak, testle ilgi yetkililerin
uyarıları dikkate alınarak, reşit olmayanların test kitlerini uygun şekilde kullanmaları
sağlanmalıdır.
Sosyal dizin
İlk kez 2005 yılında Eğitim Dairesi tarafından sosyal endeks (KESS endeksi) ortaya
kondu ve ardından 2013 yılında güncellendi. Sekiz yıl aradan sonra, okullar
genelinde sosyal endeks Eğitimi İzleme ve Kalite Geliştirme Enstitüsü (İfBQ)
tarafından tekrar kontrol edildi ve yeniden güncellendi.
Sosyal dizin ekibi yaptığı bilimsel araştırmalarla, okullardan ve tüm öğrencilerin
yerleşim alanlarından topladığı çok sayıda resmi veriyi değerlendirdi. Bu
çalışmaların sonucunda çok sayıda okulun derecesi değişti. Değişen ve büyüyen bir
şehrin dinamizmi göz önüne alındığında bu durum elbette normal karşılanabilir.
Bunun için aşağıdaki kriterler kullanıldı:
• Almanca olmayan aile dilleri
• Öğrenmede, dilde ve sosyal- duygusal gelişimde destek ihtiyacı
• Öğrenim için sosyal yardım paketinden yararlanan aileler
• Oy kullanma, seçimlere katılım
• Yardıma muhtaç çocuklar
• Eğitim yardımları
• işsizlik
Theodor Haubach Okulu da sosyal endeksin düzenlenmesinden etkilendi. KESS
3'ten KESS 5'e yükseltiliyoruz. Açıkçası bunu beklemiyorduk. Bir anda iki kademe
yükseltilen yalnızca birkaç okul var. Altona bölgesindeki çoğu okul sosyal endeks
bakımından bir üst kademeye geçirildi.
Önümüzdeki hafta veli kurulunda, bu durumun okul olarak bize neleri beraberinde
getireceğini, detaylı olarak sonuçlarıyla birlikte sunacağım.
Dünkelziffer projesi: Vücudum bana ait (3. ve 4. sınıflar)
Üç bölümlük Bir pedagojik- tiyatro- atölye çalışması olan "Bedenim benim!" projesi
kısaltıldı. Alışık olunanın yerine şuanda iki bölüm veya tek bölüm halinde
izlenebilinir.
Sınıflar iki gruba ayrıldığı takdirde, "Vücudum benim!" iki bölüm halinde
gerçekleştirilir.
Proje, okul aile birliği tarafından finanse edilmektedir.
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin velileri olarak sizler, 6 Mayıs 2021'de saat 20: 00'de
çevrimici veli toplantısına davetlisiniz. Projeye evinizden destek vererek katılmanız
önemli. Yüksek oranda katılımınızı bekliyoruz.
“Okul bahçesinin tasarımı” konulu padlet

Çalışma grubu olarak okulumuzu genişletme projesini desteklemeye lütfen devam
edelim:
okul bahçesi tasarım çalışma grubu 5 Mayıs 2021'de okulun genişletilmesi ve yeni
okulumuzun bahçe tasarımı üzerine bir atölye çalışması düzenledi. ilginç ve heyecan
verici katkılarınızla yoğun bir katılım bekliyoruz!
iletişim:https://padlet.com/7vx89syn28/k2mw78tqby3y50i1
Acil bakım için kayıt / acil bakım hizmetinden kayıt silme
Çarşamba gününe kadar sınıf öğretmeni aracılığıyla acil bakım listesine çocuklarınızı
kaydettirmenizi veya kayıtlarını silmenizi rica ediyoruz. Lütfen sadece bakım
ihtiyacındaki değişiklikleri belirtiniz. Aksi takdirde ihtiyaçlarınızda hiçbir şeyin
değişmediğini varsayarız.
Hastalık belirtileri ortaya çıkarsa ne yapmalı
Lütfen BSB'nin güncel grafiğine dikkat edin.
İleri tarihler
29 Nisan- Veli Konseyi (randevu ertelendi)
30 Nisan- Veli mektup no: 36
05 Mayıs- Veli toplantısı çevrimici (akşam) 3. ve 4. Sınıflar /
Dünkelziffer projesi "Vücudum bana ait" (20:00´de/ 2 saat sürecek)
10-14 Mayıs- Mayıs tatili
19 Haziran- Bit pazarı (?) - okul derneği tarafından organize edilir

Umarız hepiniz çocuklarınızla ilginç bir eğitim ve öğretimi geliştirme
görüşmesi yaşamış, güzel bir deneyim yapmışsınızdır!
Size ve ailenize
güneşli ve dinlendirici bir hafta sonu diliyoruz!
Dagmar Solf, müdire ve Manfred Boelter, müdür yardımcısı

