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TÜRKÇE

Theodor Haubach Okulu'nun sevgili Velileri,

Mayıs tatilinde okulda yapılacak tatil bakım ve gözetimi hakkında bilgiler
Tatil bakım/gözetimi esnasında tüm çocuklar iki kez hızlı teste tabi tutulur (ge-
nellikle Pazartesi ve Cuma günleri)
Ekteki mektuba bakınız!
14 Mayıs Cuma günkü tatil bakım ve gözetimine yalnızca birkaç çocuk kayıt oldu.
O gün bir istisna yaparak kantini kapatıp çocukların öğle yemeğini dışarıdan (piz-
za)  ısmarlamak  istiyoruz.  Faturalama,  her  zamanki  gibi  Scnittchen Werkstatt,
yani kantin tarafından yapılacaktır. Eğer size uymazsa lütfen bize haber verin.

Okula devam zorunluluğunun askıya alınması ve okul gezilerine getirilen ya-
sağın uzatılması
Okula devam zorunluluğunun askıya alınması ilk etapda 21 Mayıs 2021'e kadar
uzatılacaktır. Erken gelen yaz tatili de göz önüne alındığında, bu düzenlemenin
öğretim  yılının  sonuna  kadar  devam  edebileceği  varsayılabilir.  İcap  ederse
Öğrencilerin sözkonusu sınavlar nedeniyle okula devamının gerekebileceğini de
siz velilere bildirmekte yarar var. Elbette sözkonusu hijyen kurallarına uyulması
koşuluyla, bunu söylemeye bile gerek yok.
Okul gezileri yasağı ilk etapta 21 Mayıs 2021'e kadar uzatılacaktır. Tüm okullar,
bu  dönem  okul  gezilerinin  pek  mümkün  olmayacağı  gerçeğine  hazırlıklı  ol-
malıdır.
Lyher'den daha hızlı testlerin teslimi
yaklaşık 2,4 milyon yüksek kaliteli Lyher marka hızlı testin teslimi bu hafta yapıl-
maya başlanacak. 5. ve 6. sınıflar için gerekli hızlı testlerin ileriye dönük dağıtımı
da zaten dikkate alınmıştır. Test miktarı, önceki stoklarla birlikte yaz tatiline ka-
dar gerekli tüm test ihtiyacını karşılayacak  şekilde hesaplanır.

Öğretmenler için test yükümlülüğü ve hızlı test uygulamasına katılım
Okullardan gelen geri bildirimlere göre, haftada üç hızlı test tüm okul çalışanları
tarafından  kabul  görmekte.  Bu  testlere  katılım  oldukça  yüksek  olup,  isteğe
bağlıdır. Federal Meclis tarafından kabul edilen “ülke Genelinde Olası Salgın Du-
rumunda Nüfusun Korunmasına İlişkin Dördüncü Yasa” (Resmi Gazete İ No. 18,
s. 802), Hamburg test yönetmeliğini bir noktada sıkıştırmaktadır. Öyle ki; 7 gün-
lük veriler üç gün  ard arda 100'un üzerindeyse, yeni yasa şunları öngörür:

"(3) ... yüzyüze ders izni sadece haftada iki kez korona testi uygulayan okul çocu-
kları ve öğretmenlere verilir. ... "
Hamburg'daki mevcut enfeksiyon durumu göz önünde tutularak, öğretmenlerin
iş başı yaptıklarında haftada iki kez, okulda hızlı testlerle kendilerini test etmeleri
gerektiği anlamına gelir. Bu koşul, diğer okul çalışanları için değil, yalnızca öğret-
menler için geçerlidir. Öğretmenler için özel test yükümlülüğü ancak şu durum-
da ortadan kalkabilir:  Yedi günlük indikatör verileri ard arda beş gün boyunca



100'un altında ise, bu zorunluluk ortadan kalkabilir.
Elbette, Hamburg'un tüm çalışanları için haftada üç hızlı test olanağı devam ede-
cektir. Okul yetkilileri, tüm çalışanların ileride yasal bir zorunluluk olmadan da
bu tekliften yararlanmaya devam edeceğine inanıyor. Ortak hedefimiz, okul faa-
liyetlerini mümkün olduğunca güvenli hale getirmek olmalıdır. Bu nedenle hızlı
testler çok önemlidir.

Robert Koch Enstitüsü'nde (RKİ) iletişim yönetimi hakkında notlar
Nisan ayının başında, RKİ, olası bir korona enfeksiyonu durumunda irtibat kuru-
lacak kişilere yönelik kriterleri değiştirdi. 1.kategori ve 2. kategori irtibat kişileri
arasındaki fark ilerde kalkacak. Bulaşma zaman aralığında enfekte olmuş veya
hasta  biriyle  yakın  temasta  bulunmuşlarsa,  karantinaya  girmek  zorunda  olan
“yalnızca” yakın temas kuranlar olacaktır. Bu nedenle, Hamburg okullarında söz-
konusu kişilerin takibi, ilçelerin sağlık kuruluşları, sağlık bakanlığı ve okul idaresi
arasında koordine bir şekilde, yeniden tanımlanacaktır. Teyit edilmiş bir vaka için
irtibat kurulacak kişiler, aşağıdaki durumlardan en az birinin mevcut olması ha-
linde yakın temaslı kişiler olarak kabul edilecekler:
1. Yeterli koruma olmaksızın 10 dakikadan fazla yakın temas (1,5 m'den az) (ye-
terli koruma ancak enfekte olmuş kişi ve temas eden kişi doğru bir şekilde ve de
sürekli olarak bir tıbbi veya FFP2 maskesi takarsa sağlanır).
2. Yeterli korumaya sahip olmayan enfekte / hasta kişiyle süresine bakılmaksızın
yüz yüze konuşma (1,5 m'den az) (orn. Maskesiz veya damlacıkların neden ol-
duğu enfeksiyona karşı korumasız). Yemek molalarında mesafenin korunduğun-
dan ve yeterli havalandırmanın sağlandığından emin olunuz.
3. Tüm sınıflarda, her 20 dakikada bir 5 dakika boyunca enine boyuna veya şok
havalandırma  yapılması  gerektiğine  dair  kural  devam  etmektedir.  Bu  kurala
uyulmaması durumunda, yetersiz havalandırma olduğu ve bulaşıcı aerosol kons-
antrasyonunun arttığı varsayılır. Bu durumda, tıbbi maske veya FFP2 maskesi sü-
rekli ve doğru bir şekilde takılmış olsa bile, 10 dakikadan fazla kalınması halinde,
odadaki tüm kişiler, mesafelerine bakılmaksızın “yakın temaslı” olarak kabul edi-
lir.
Dünkelziffer projesi: Vücudum bana ait (3. ve 4. sınıflar)
Üç bölümlük Bir  pedagojik-  tiyatro-  atölye  çalışması  olan  "Bedenim benim!"
projesi kısaltıldı. Alışık olunanın yerine şu anda iki bölüm veya tek bölüm halinde
izlenebilinir.
İki gruba ayrılan sınıflarla  "Vücudum bana ait!" iki bölüm halinde  izlenebilir.
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 katıl-
manız  önemli. Yüksek oranda katılımınızı bekliyoruz!

“Okul bahçesinin tasarımı” konulu padlet
Yaratıcı ve ilginç katkılarınızı bekliyoruz!
iletişim:https://padlet.com/7vx89syn28/k2mw78tqby3y50i1

Acil bakım için kayıt / acil bakım hizmetinden kayıt silme
(Her hafta) Çarşamba gününe kadar sınıf öğretmeni aracılığıyla acil bakım listesi-
ne çocuklarınızı  kaydettirmenizi  veya kayıtlarını  silmenizi  rica ediyoruz.  Lütfen
sadece bakım ihtiyacındaki değişiklikleri belirtiniz. Aksi takdirde ihtiyaçlarınızda
hiçbir şeyin değişmediğini varsayarız.



Kum oyuncakları
Şimdiye kadar okula çok az sayıda kum oyuncağı bağışı yapılmıştır. Tavan arasın-
da bulabileceğiniz her tür kürek ve kova bağışına minnettar kalırız.

Hastalık belirtileri ortaya çıkarsa ne yapmalı
Lütfen BSB'nin güncel grafiğine dikkat edin.

İleri tarihler
06 Mayıs- Veli toplantısı çevrimici (akşam) 3. ve 4. Sınıflarla     

„Dunkelziffer projesi „ "Vücudum bana ait"  (Sat 20:00´de/ 2 saat süre
cek)

07.05.  Veli mektup no: 37
10-14 Mayıs- Mayıs tatili
19 Haziran- Bit pazarı (?) - okul derneği tarafından organize edilir

Siz ve aileniz için  harika bir  may s  haftasonuı
dileriz!

Dagmar Solf, müdire ve Manfred Boelter, müdür
yard mc sı ı ı


