Anne ve babalara verilecek bilgilere dair

Coronavirüs (SARS-CoV2, COVID-19)
İlgi: 16.03.2020 Pazartesi gününden itibaren okulların kapatılması
Saarland Bakanlar Kurulu’nun bugünkü kararı
Sayın Bayanlar, Sayın Baylar,
Medyadan da öğrendiğiniz gibi Saarland Eyaleti’nin tüm okulları, öğleden sonraki bakım
hizmeti de dahil olmak üzere, gelecek pazartesi gününden itibaren kapatılmıştır. Bu durum
aynı zamanda gündüz bakım kreşleri için de geçerlidir. Öğrenci stajları, diğer stajlar ve her
türlü okul etkinlikleri de artık yapılmayacaktır. Saarland Eyaleti’nin meslek okullarının
öğrencileri bu sürede işletmelerdeki görevlerini yerine getirmeye devam edecektir.
Sizlere bu bilgileri daha erken vermediğim gerçeğini anlayışla karşılamanızı rica ediyorum,
zira bu tedbirler bakanlar kurulu tarafından henüz bu sabah saat sekizde alındı. Görevliler de
önceden bilgilendirilemedi, çünkü karar çok kısa süreli verilmek zorundaydı. Hepimizin
sağlığından duyduğumuz endişe bize bu kararı aldırdı. Birçok insanın bir araya geldiği
alanlarda oluşan bulaşma zincirini kırmak, mutlaka alınması gereken bir tedbir olarak
değerlendirildi. Bu bir ön tedbirdir ve birçok okulda pozitif test sonucu olmadığı halde
alınmıştır.
Bu yazı ile yalnızca ilk temel bilgiler verilmiştir, daha ayrıntılı bilgiler ileride verilecektir. Ön
sürenin kısa olması nedeniyle Eğitim ve Kültür Bakanlığı çalışanları için de şu anda henüz
geniş kapsamlı davranış kuralları belirlenememiştir. Bu konuyu da anlayışla karşılamanızı
rica ediyorum. Bununla birlikte okulla ilgili her türlü soruya teker teker yanıt verileceğinden
emin olabilirsiniz.
Bugün ilk tedbir olarak, okulda muhafaza edilen her türlü okul kitaplarının ve diğer
malzemenin öğrencilere evlerine götürmek üzere vermenizi rica ediyorum. Lütfen öğrencilere
ayrıca bu bilgilendirme yazısının bir kopyasını da verin.
Okulların kapatılmasının sonucu olarak, pazartesi gününden itibaren artık okul binalarında
ders yapılması ve esas itibariyle bakım hizmeti verilmesi yasaktır.
Bu tedbirin amacı, bulaşma zinciri oluşmasını önlemek olduğu için geniş kapsamlı bakım
hizmeti verilmesi de söz konusu olmayacaktır.
Okulunuzun öğretmenlerinin, görev yükümlülüğü tam kapsamlı olarak devam etmektedir.
Yapılması gereken görevler yerine getirilmek zorundadır.
Öğretmenlerin, öğrencilerine yakın kontak kurmadan mümkün olduğu ölçüde ders konuları
sunmalarını rica ediyoruz. Yakında bu konuda da yeni bilgiler verilecektir.
Öğretmenlerin okul binalarında sürekli olarak bulunmaları şart değildir. Ancak, okul
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yönetiminden sorumlu bir kişi normal saatlerde okul binasında bulunmalı ve kendisine
ulaşılabilmelidir.
Gelecek pazartesi bir görev toplantısı yaparak tüm ilgilileri bu yazıda ifade edilen ilkeler
konusunda bilgilendirmenizi, çözümler üretmenizi ve bunların uygulanmasını hazırlamanızı
rica ediyorum. Diğer gerekli toplantılar, özellikle not tespit toplantıları okul binalarında
yapılabilir hatta yapılmalıdır. Bu toplantılara katılacak kişilerin sayısı, söz konusu tedbirlerin
amacına uygun bir kapsamda kısıtlı olmalıdır.
Bu kural, ilgili sağlık dairesinin direktifiyle karantina tedbirlerinin uygulandığı okullar için
geçerli değildir.
Eğitim ve Kültür Bakanlığı, merkezi mezuniyet sınavlarını alışılageldiği şekilde hazırlamaya
devam etmenizi rica etmektedir. Tarihleri belirlenen sınav günleri de esas itibariyle
geçerliliğini korumaya devam etmektedir. Özellikle paskalya tatili öncesi öngörülenler olmak
üzere yapılması planlanan sınav bölümlerinin yapılma şekline dair ayrıntılı bilgiler daha sonra
bildirilecektir.
Okul yöneticisi olan sizlerin büyük zorluklarla karşı karşıya bir durumda olduğunuzun
bilincindeyim. Öğrencileri bu zor durumda da yalnız bırakmamak, hepimizin ortak meselesi
olması nedeniyle, müşterek çabalarımızın faydalı olacağını umuyorum.
Acil durumlarda okul denetim dairesine başvurun.
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