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Sayın anne ve babalar, sayın veliler,

Federal Şansölye ile eyalet başbakanları arasında 19.01.2021'de yapılan konferansın
ardından sizleri okullarımızda atılacak sonraki adımlar hakkında hızlıca bilgilendirm ek
istiyoruz.

Birkaç gündür Rhineland-Pfalz'de yeni enfeksiyonların sayısının düştüğünü görüyoruz;
18.01.2021'de vaka sayısı 106 iken (100.000 kişi başına son 7 günde bildirilen
enfeksiyonlar), 21 Aralık 2020'de ise 170 idi. Ancak kabul ediyoruz ki: Durum henüz
tatmin edici değildir. Virüs mutasyonları, mutasyona uğramış virüsün daha hızlı
yayılacağına dair endişelerle birlikte başka soruları da gündeme getirmiştir.

Bu nedenle, Şansölye ile eyalet başbakanlarının konferansında, kapanmanın 14 Şubat
2021'e kadar devam etmesi gerektiğine ve önümüzdeki birkaç haftayı daha az temasla
ve disiplinli davranarak atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam etmemiz
gerektiğine karar verildi. Enfeksiyon sayısındaki olumlu eğilimin devam ettiğinden emin
olmak istiyoruz. Bu nedenle uzaktan eğitimi 14 Şubat 2021'e kadar uzatmak zorundayız.
Bununla birlikte, eyalet başbakanların ve Federal Şansölyenin ortak kararı, sistemdeki
en gençlerin yanı sıra son sınıfların en azından geçici olarak bölünmüş sınıflarda sıkı
hijyen yükümlülükleri altında öğrenim görmelerine izin vermektedir. Bu özellikle genç
öğrenciler için önemlidir, çünkü bu durumda en büyük zorlukla onlar karşılaşmaktadır
ve kendilerinin öğrenimde desteğe, öğretmenlerinin yakın denetimine ve rehberliğine
çok büyük ölçüde ihtiyaçları vardır. Aynı zamanda bu grubun siz anne ve babalar ile
vasilerin sağlayacakları bakıma da önemli derecede ihtiyacı vardır.
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Geçtiğimiz birkaç gün içinde personel konseyi başkanları, okul yöneticileri, eyalet veli
konseyi temsilcileri ve eyalet öğrenci konseyi ile çeşitli görüşmeler yapabildiğimiz ve
sonraki adımlar hakkında tavsiyelerde bulunabildiğimiz için teşekkürlerimi sunarım.

Okullar için bunun anlamı:



1. den 4. sınıfa kadar olan öğrenciler Ocak ayında uzaktan eğitime devam
edeceklerdir. 25 Ocak 2021'de başlamak istediğimiz dönüşümlü öğretimin
başlaması, bir hafta ertelenerek 1 Şubat 2021'e kaydırılmak zorunda kalmıştır.
Federal Şansölye ile başbakanlar konferansında alınan ortak kararına göre, okul



çağındaki çocukların hazır bulunmaları mecburiyeti askıya alınmıştır.
İlkokullardaki ve özel eğitim okullardaki maske zorunluluğu derslerde de
geçerlidir. Bu, engelleri nedeniyle maske takamayan veya buna tolerans
gösteremeyen özel eğitim okullarındaki öğrenciler için geçerli değildir. Maske
zorunluluğu, eğitim gereksinimlerine ve çocukların yaşına göre uygulanır.
Düzenli maske molalarına uyulmasına dikkat edilir.



5. den 13.. Sınıfa kadar olan öğrenciler için uzaktan eğitime 14 Şubat 2021'e
kadar devam edecek.




Acil bakım olanakları eskisi gibi kalacaktır.
Özel yönetmelikler final sınavlarından önce öğrencilere uygulanmaya devam
eder; mesafe ve diğer hijyen kurallarına uygun olarak yüz yüze öğrenim
yapılabilir.



15 Şubat 2021'den itibaren, enfeksiyon oranı ve diğer gelişmeler izin verirse, tüm
yaş grupları için dönüşümlü öğretime dönmeyi arzu ediyoruz. 14 Şubat 2021'den
sonra ne olacağı sorusu, daha önceden başbakanlar konferansı ile Federal
Şansölye arasında görüşülecektir..

Sayın anne ve babalar, sayın veliler,

Sizin ve çocuklarınızın yüz yüze öğretime bir an önce başlanmasını dilediğinizi gayet
iyi anlayabiliyorum. Pek çok çocuk, arkadaşlarını ve öğretmenlerini okulda tekrar
görmeyi çoktan dört gözle beklemektedir. Sizin için de, Corona koşullarında bile aile

2

yaşantısını ve iş hayatını birlikte yürütme konusundaki büyük zorluk bir süre daha
devam edecek.

İçinde bulunduğumuz zaman hepimizden çok şeyler istiyor ama bu durumdan her
şeyden önce çocuklar ve gençler etkileniyor. Ayrıca uzaktan eğitim her yerde ilk
kapanma dönemindekine göre daha iyi çalışsa ve çoğu zaman çok daha iyi çalışsa
bile, bir sınıfta veya bir kursta ortak öğretimin yerini alamaz. Bu nedenle, bu ülkedeki
tüm insanların, sürekli olarak kurallara bağlı kalarak enfeksiyon oranının daha fazla
kontrol altına alınmasına katkıda bulunacağını umuyorum. Olduğu kadar zor: Şimdi
hepimiz birlikte bir kere daha çaba sarf etmeliyiz - böylelikle yakında daha normal bir
duruma dönebiliriz.

Anlayışınız için çok teşekkür eder, size ve ailelerinize en iyi dileklerimi sunarım.

Saygılarımla

Dr. Stefanie Hubig
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