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EBEVEYN BİLGİSİ 

Okul öğrencilerinin değerli ebeveynleri ve velileri, 

 
22 Ekim 2020 tarihli mektubumuzda, Offenbach okullarında korona virüsü ile nasıl 
başa çıkılacağı konusunda sizleri bilgilendirmiştik. O zamandan beri, Offenbach’taki 
ve Almanya’daki enfeksiyonların sayısı önemli ölçüde artmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü, 
bu nedenle yaz tatillerinden beri okullarda yer alan dersleri tekrar kısıtlamıştır. Ayrıca, 
okullarda temas takibi artık önceki kapsamda yapılmayacaktır.  
 

Kısıtlı normal işleyişin uygulanması: 
 
27 Ekim’de, İl Sağlık Müdürlüğü 2020/21 eğitim-öğretim yılında derslerin 
düzenlenmesi için planlama senaryolarının 2. kademesini başlatmıştır (Hessen Kültür 
Bakanlığı Hijyen Planı 6.0). Bir sonraki duyuruya kadar, dersler yalnızca sabit 
öğrenim gruplarında yapılacaktır. Bu durum, işleyişsel nedenlerden dolayı ikinci ve 
üçüncü yabancı dilde, seçmeli derslerde ve din ile ahlâk öğretimi için geçerli değildir. 
Ek olarak, karma dersler sadece 9. ve 10. sınıflarda Almanca, Matematik ve İngilizce 
final sınavlarına hazırlık olarak yapılacaktır. Birkaç okuldan ve/veya yıldan gelen 
öğrencilerin birlikte okutulması durumunda ana dili dersleri ve hazırlık kursları askıya 
alınacaktır.  
 
Bu arada, ilkokullarda (altı yaşından itibaren) derslerde ve tüm gün maske kullanımı 
zorunlu hale getirilmiştir. Bu durum, aynı zamanda öğretmenler ve tüm yardımcı 
personel için de geçerlidir. Sporlar sadece dış mekanda temassız yapılabilir, ancak 
yüzme derslerine devam edilebilir. Saçlar, en sıcak ayarda fön ile kurutulmaya devam 
edebilir. Kısıtlı normal işleyiş, ilk olarak Noel tatillerinin başlangıcına kadar devam 
edecektir. 
 
Değişim modelinin uygulanması: 
 
Devam eden yüksek enfeksiyon vakaları nedeniyle, İl Sağlık Müdürlüğü, 16 Kasım’da 
Offenbach’taki lise (Sekundarstufe II) ve meslek okulları için derslerin 
düzenlenmesine yönelik olarak Hijyen Planı 6.0’ın üçüncü kademesini açıklayacaktır. 
İlgili kademelerde, yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında bir değişiklik olacaktır. 
Uzaktan eğitim genellikle evden (örneğin, çevrimiçi medya veya evde eğitim materyali 
yoluyla) öğrenme anlamına gelir. Bu sayede, daha küçük ders grupları oluşturulabilir 
ve sınıftaki mesafeler artırılabilir. Okullar, ek teklifleri (ör. çalışma grupları) askıya 
alabilir ve farklı zamanlarda teneffüsler düzenleyebilir.  
 
Ağız-burun maskesi takma zorunluluğu: 
İlk ve orta öğretim okullarının yanı sıra meslek okullarındaki tüm öğrencilerin ve tüm 
öğretmen ile yardımcı personelin maske takması zorunludur: 
Ders esnasında  
Okul binasının her yerinde 
Öğleden sonraki etütlerde  
 
Sınıflardaki yemek aralarına sadece iyice havalandırmanın ardından minimum 1,5 
metre mesafe korunursa izin verilir. Altı yaşından itibaren ağız-burun maskesi (MNB) 
takmak zorunludur. Öğrencilerin münferit durumlarda MNB takamaması durumunda, 
okullar eğitime geçiş için mesafeli ve ayrı veya farklı odalarda özel çözümler organize 
etmelidir. Bu mümkün değilse bu öğrenciler de uzaktan eğitime geçebilir.  
 
Plastik siperliklerin, artık Hessen Eyaleti tarafından maskenin yerine kullanılabilecek 
bir alternatif olarak kabul edilmediğini lütfen dikkate alın!  
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Okullara açık havada “maske molaları” vermeleri talimatı verilmiştir. Yaşı küçük 
öğrencilere bu molalarda öncelik verilmelidir. Öğrenciler arasında en az iki metre 
mesafe olması önemlidir.  
Maske zorunluluğundan muaf olanlar, bir engellerinin olması nedeniyle öğrencileri 
maske takamayan 10 öğrencinin altındaki sınıflardır. Bu durumlarda ve yalnızca 
mutlak bir istisna olarak öğretmenler, ilgili öğrencilerle iletişim kurmak için maskelerini 
geçici olarak bir siperlik ile değiştirebilir.  
Sınıftaki maske gerekliliğinin duygusal bir konu olduğunu ve bazı veliler tarafından 
reddedildiğini biliyoruz. Ancak lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın: Maske korona 
virüse karşılıklı olarak yakalanma ihtimalini ortadan kaldırmadaki en etkili yoldur.  
 
Maske zorunluluğunun gerekçeleri 
 
Şu anki çok yüksek enfeksiyon vakaları, Sağlık Müdürlüğünün birçok durumda 
temaslıların önemli takibini artık garanti edemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu 
nedenle, özellikle risk altındaki kişilerde enfeksiyon zincirleri artık kırılmalıdır.  
Mevcut bilimsel duruma göre, çocuklar genellikle hiç semptom geliştirmedikleri veya 
sadece hafif semptomlar geliştirdikleri için düşük risk altında kabul edilmektedir. 
Çocuklar virüsü birbirlerine nadiren bulaştırır. Sağlık Müdürlüğünün Offenbach 
okullarındaki pratik deneyimi, bu bilimsel bilgiyi doğrulamaktadır.  
Maske zorunluluğu, çocukları karşılıklı olarak korur. Çocukların artık gereksiz yere 
karantinaya alınması gerekmeyeceği için Sağlık Müdürlüğünün okullardaki iş yükünü 
azaltmaya yardımcı olur. 
 

Okullarda enfeksiyonla mücadele: 
 
Saatlerce maske takmak birçok çocuk için rahatsız edici olabileceğinden, şimdiye 
kadar belediye tarafından, en küçük öğrencilerin olabildiğince az maske kullanması 
istenmiştir. Bir öğrenci, ailesinde bir enfeksiyon olduğu için yakın temas kurduysa 
çocuğun enfekte olmuş aile üyesiyle doğrudan ve yakın teması olmamasına rağmen, 
çoğu öğrenci veya öğretmen, hatta zaman tüm sınıf, önlem olarak eve gönderilmiştir. 
Çocuklar arasında enfeksiyon riskinin çok düşük olduğu düşünülmesine rağmen, 
çocuklara daha sonra sık sık test uygulanmıştır: Offenbach’ta şimdiye kadar okullarda 
sadece birkaç münferit enfeksiyon vakası görülmüştür. 

Okullardaki bu temas takibi için, İl Sağlık Müdürlüğünün oldukça fazla bir zaman 
ayırması gerekmiştir. Bundan dolayı test kapasitelerinde darlıklar söz konusu 
olmuştur. Haftada 200’den fazla yeni enfeksiyonun söz konusu olması halinde artık 
her durumda testler garanti edilemez. Belediye, Sağlık Müdürlüğü için birçok ek 
çalışan görevlendirmiş ve yeni pozisyonlar oluşturmuştur. Klinikler de dahil olmak 
üzere artan vaka sayısı göz önüne alındığında, oradaki çalışanlar artık önemli ölçüde 
daha fazla risk altında olan yaşlı insanlar ve risk gruplarındaki enfeksiyon zincirlerini 
belirlemeye odaklanmalıdır. Testler artık öncelikle bu kişilere açık olmalıdır. İnsan 
hayatını korumak için öğrencilerin genellikle ait olmadıkları risk gruplarının 

korunmasına öncelik verilmektedir. 
 
Yeni prosedür ve maske zorunluluğunun siz ve çocuğunuz için avantajları da 
vardır: Sınıfta tüm öğrenciler maske taktığında, öğrenciler ve öğretmenler birbirlerini 
en iyi şekilde korurlar. Maske zorunluluğu nedeniyle, çocukların artık önlem olarak 
karantinaya alınması gerekmemektedir. Derslere devam edilebilir. Bu, çocuğunuzun 
eğitim süreci ve tüm çalışan ebeveynler için önemlidir. Sınıflarında korona vakası 
görülen çocukların kardeşlerinin bir avantajı daha var. Hessen düzenlemelerine göre, 
şimdiye kadar okullara girmeleri yasaktı. Bu yasak artık geçerli değil. Kardeşlerin artık 
evde kalması gerekmemektedir. 
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Okullarda enfeksiyonlarla başa çıkmak için bunun anlamı: Enfekte bir öğrenci diğer 
öğrencilerle buluşursa ve hepsi maske takarsa maske taktıkları için Kategori 1 (KP1) 
yani yakın temaslı olarak sayılmazlar. Robert Koch Enstitüsü’nün bilimsel kriterlerine 
göre, öğrenciler bu durumda yalnızca Kategori 2 (KP2) temas kişisi olarak kabul edilir. 
KP2’nin karantinada olması gerekmez. Bu nedenle öğrenciler derslere devam 
edebilir.  

Bilmenizde fayda var: Sağlık Müdürlüğü bu vakalarda test yapmamaktadır! Bunlar okullar 
tarafından da istenilmez. Tipik korona semptomları ortaya çıktığında çocuğunuzu aile hekimine 
veya çocuk doktoruna bildirmeli ve evde kalmalısınız. 
 
Bununla birlikte, aşağıdakiler hala geçerlidir: Baba veya annenin testi pozitif çıkmış olabileceği 
için enfekte olan veya yakın temaslı (KP1) olan herkes, 14 gün boyunca karantinada kalmaya 
devam etmelidir ve zaten yapılmadıysa test yaptırmalıdır. 

 
Karantina ve test sonuçlarıyla ilgili bilgiler: 
 
İl Sağlık Müdürlüğü laboratuvardan pozitif test sonucu alırsa test sonucu pozitif çıkan 
kişi ile temasa geçilecek ve bu kişi 14 gün karantinaya alınacaktır. Genellikle önce bir 
telefon görüşmesi yapılır, böylece kişi hızlı bir şekilde bilgilendirilir ve temasa geçtiği 
kişileri bilgilendirebilir. İletişim, sağlık karnesinde saklanan veriler ve telefon numarası 
ve e-posta ile yapılır. Genelde iki gün içinde bir mesaj gelmektedir. İletişim bilgilerinin 
eksik olması durumunda önce doğru veriler belirlenmelidir. E-posta ile cevap 
bekliyorsanız Sağlık Müdürlüğünden gelen cevabın oraya gelip gelmediğini görmek 
için mutlaka gereksiz e-posta kutunuzu kontrol etmelisiniz.  Daha sonra karantina 
emri posta ile gönderilir. Tüm yakın temaslılar (KP1), testi pozitif çıkan kişiyle aynı 
süre boyunca karantinada olmalıdır. Karantina, artık her zaman aynı evde yaşayan ve 
testi pozitif çıkan kişinin temas ettiği diğer tüm kişiler (aynı evde yaşayan diğer kişiler, 
akrabalar) için geçerlidir.  

Bir çocuğun veya annesinin ya da babasının test sonucu pozitif çıkarsa çocuğun okul 
ve dışında temas ettiği diğer kişiler belirlenir. Sağlık Müdürlüğü, daha sonra duruma 
ve risk değerlendirmesine bağlı olarak kimin karantinaya girmesi gerektiğine karar 
verir. Bununla birlikte, test kapasiteleri artık yeterli olmadığından ve mevcut testler, 
özellikle risk altında olan kişiler için gerekli olduğundan, çocuklar artık teste tabi 
tutulamamaktadır. 

•           Okula giden bir çocuğun testi pozitif çıkarsa çocuk 14 gün karantinada 
kalmalıdır. Süre, testin yapıldığı gün itibariyle başlar. Sınıftaki diğer çocukların, 
herhangi bir semptom göstermedikleri müddetçe karantinaya girmelerine ve test 
yaptırmalarına gerek yoktur. 

•           Çocuk, ailesinde pozitif vaka olan birinin temaslısı ile yine evde kalır. Sınıftaki 
diğer çocuklar derslere devam eder. 

 
Çocuğunuza test yapıldı mı? 

 Test pozitifse İl Sağlık Müdürlüğü sizi arayacak ve bilgilendirecektir. 
Çocuğunuz ve evdeki diğer tüm kişiler daha sonra 14 gün karantinada evde 
kalmalıdır. Çocuğunuz daha önceden karantinaya girmişse karantina süresi 
uzatılacaktır. 

 Testten sonraki 2-4 gün içinde arama yapılmazsa sonuç genellikle negatiftir!  

 Ancak şunu dikkate alın: Hastalık testten sonra da çıkabileceğinden, testi 
pozitif çıkan birinin temaslısı olan ve kendi testi negatif çıkan bir kişi 
yine de 14 gün karantinada kalmalıdır.  
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 Çocuğunuz negatif bir testten sonra bile semptomlar geliştirirse, lütfen e-posta 
üzerinden İl Sağlık Müdürlüğü ile (hit.gesundheitsamt@offenbach.de) ve 
gerekirse aile hekiminiz veya çocuk doktorunuz ile iletişime geçin. 

 
Çocuğunuz temaslı mı? 
 

 Çocuğunuz 14 gün karantinada kalmalıdır. Bu sürede herhangi bir semptom 
görülmezse 14 günün sonunda karantina sona erer. Ardından çocuğunuz 
kreşe ya da okula gidebilir. 

 Çocuğunuz karantinadayken tipik semptomlar gösterirse lütfen Sağlık 
Müdürlüğünü bilgilendirin (hit.gesundheitsamt@offenbach.de) ve tedavi için 
aile hekiminiz ya da çocuk doktorunuz ile iletişime geçin.   

 
Belirtilen durumlar dışında lütfen Sağlık Müdürlüğünü aramaktan ve e-posta 
göndermekten kaçının. Oradaki birçok soru işleme alınamamaktadır. Sağlık 
Müdürlüğü pozitif vakalara ve bunların enfeksiyon zincirlerine konsantre olmalıdır. 
Veri gizliliği nedenleriyle (sağlık verileri yüksek koruma değerine sahiptir) ebeveyn 
bilgi hattının (069 840004-567) test sonuçları hakkında herhangi bir bilgi vermesine 
izin verilmez. Bu sonuçlar orada mevcut değildir. Ebeveyn bilgi hattından, örneğin 
testlerin ne zaman ve nasıl yapıldığı, karantinanın nasıl olduğu ve diğer temel bilgiler 
gibi genel bilgileri edinebilirsiniz. Tüm bu bilgiler çevrimiçi olarak da mevcuttur: 
www.offenbach.de/corona-eltern. 

Son olarak, korona pandemisinde hepimiz için ortaya çıkan birçok kısıtlama ve zorluk 
için anlayış gösterilmesini rica ediyor ve size sağlık diliyorum! Lütfen diğer kişilerle 
aranızdaki mesafeyi koruyun ve sosyal ilişkilerinizi önemli ölçüde azaltın, böylece 
önümüzdeki birkaç haftayı ve ayları makul ölçüde iyi atlatabiliriz.  

 

Saygılarımızla, 

 

Paul-Gerhard Weiß  

Okul Departmanı Müdürü 

Offenbach am Main, 12 Kasım 2020 
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