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Sonbahar tatilinden sonra bakanın okullarla ilgili mektubu 

 

 
Sevgili ebeveynler, veliler, 

 
Hem sizin hem de hepimiz için sıkıntılı geçen 2020/21 eğitim/öğretim 

yılından sonra biz, yaz tatilinden sonra aktüel eğitim/öğretim yılının 

başarılı bir biçimde başlamış 

 
olmasından dolayı sevinçliyiz. Düzenli olarak uygulanan testler ve 

kendini kanıtlamış hijyen önlemlerine sıkı sıkıya sarılmamız yüz yüze 
eğitimin 

güvenli bir biçimde yürütülmesine olanak sağlamıştır. 

 
Çocuklarınızın her gün mümkün olduğunca normal ve her şeyden evvel 

güvenli bir okul yaşamını yaşayabilmeleri için bu güzel başlangıcı 

sonbahar tatilinden sonra da sürdürmek istiyoruz. 

 
Bunu garanti edebilmek için bazı düzenlemeler gittik ve ben sizi bunlarla 

ilgili olarak bilgilendirmek istiyorum: 

 
Okul başlangıcındaki testler 

Çocukların ve ailelerin güvenliği için sonbahar tatilinden sonraki ilk okul 

gününde, yani 25 Ekim 2021 Pazartesi gününde aşı olmamış veya 

iyileşmiş tüm öğrenciler testlere tabi tutulacaklardır. Buna alternatif 

olarak 48 saatten eski olmamak şartı ile negatif bir yurttaş testi 

sunulabilir. 

 
Bundan sonra o zamana kadar okullarda uygulanmakta olan testlere 

önce Noel tatilinin başlamasına kadar devam edilecektir. 

 
Çocuklarınıza sonbahar tatilinden sonra da güvenli bir okul başlangıcını 

garanti edebilmek için çok sayıda ve etkin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adres: 

Völklinger Straße 49 

40221 Düsseldorf 

Telefon 0211 5867-40 

Fakz 0211  5867-3220 

poststelle@msb.nrw.de 

www.schulministerium.nrw.de 



mailto:poststelle@msb.nrw.de
mailto:poststelle@msb.nrw.de
http://www.schulministerium.nrw.de/


Sayfa 2 / 4 
 

önlemler aldık. Ancak bu noktada desteğinize de ihtiyacımız var. Bu 

nedenle sizden ricalarım olacak: Çocuklarınızı tatilin son günlerinde, 

dışarı tatile gitmemiş olsanız bile her ihtimale karşı test ettirin. Bunun 

için lütfen yurttaş testlerinden yararlanın. Bu, 25 Ekim 2021 günü okula 

mümkün olduğunca güvenli bir biçimde başlamak için gönüllülüğü ve 

dayanışmayı içeren bir katkıdır. 

 
Lolli Testleri 

Enfeksiyonun aktüel durumu özellikle Lolli testlerinin uygulanması 

nedeniyle yüz yüze eğitimin güvenli bir biçimde yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Testlerin değerlendirilmesi okulların enfeksiyon yuvaları 

olmadıklarını göstermiştir. PCR havuz test yöntemi kendini etkin ve çok 

güvenilir olarak kanıtlamıştır. Bu nedenle eyalet hükumeti bu yaşa ve 

çocuğa uyun test yöntemine bağlı kalmaktadır. Desteğiniz ve özellikle 

çocuklarınızın işbirliği için çok teşekkür ederim. 

 
25 Ekim ve 2 Kasım 2021 tarihlerinde tüm öğrenciler test edilecektir, 

buna göre yerinde yapılan mutabakata uygun bir ritm geçerli olacaktır. 

 
Sonbahar tatili sırasındaki testler 

Sonbahar tatili sırasında okulda yapılan düzenli PCR testleri (Lolli-Test) 

yapılamadığından, aşılanmamış veya iyileşmemiş öğrenciler tatildeki 

tüm 3G etkinlikleri için aktüel bir negatif bir test sonucu sunmak 

zorundadırlar. 

 
Bunun için okulun dışında, tatil sırasında da test için kapsamlı olanaklar 

sunulmaktadır. Yurttaş testleri 11 Ekim 2021 tarihinden itibaren 

kesinlikle ücret karşılığı yapılacaktır. Ancak bu, 18 yaş altındaki 

çocuklar ve gençler için geçerli değildir ve bu grup için testler her zaman 

olduğu gibi ücretsizdir. 

 
Pek çok öğrenci aileleri ile sonbahar tatili için ülke içinde veya dışında 

tatil yapmaya gideceklerdir. Burada söz konusu olan 12 yaştan büyük, 

aşı olmamış veya iyileşmemiş tüm kişilerdir ve onlar Almanya’ya 

dönüşlerinde bir test yaptırmakla yükümlüdür. Özellikle yurt dışındaki 

belli bazı bölgelerde yüksek bir Covid-19 Virusu ile enfekte olma 

tehlikesi vardır (Virus variant bölgeleri). Burada 12 yaş üzeri tüm ilgili 

kişiler için, bir aşıdan veya iyileşmeden bağımsız olarak her durumda 

test yaptırma yükümlülüğü vardır. 

 
Maske yükümlülüğü 

Eyalet hükümetinin amacı maske yükümlülüğünü oturarak yapılan 

derslerde sonbahar tatilinden sonraki ikinci haftanın başında,  
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yani 02 Kasım 2021 tarihinden itibaren kaldırmaktır. Okulun dışında 

bugün de olduğu gibi bir maske yükümlülüğü bulunmamaktadır. Maske 

yükümlülüğü bu durumda gelecekte sadece okul binalarında özellikle de 

insan trafiğinin olduğu yerlerde geçerli olacaktır. Gönüllü olarak bir ağız-

burun koruyucu taşımak elbette evvelden olduğu gibi mümkündür. 

 
Okulda tam gün veya diğer bakım programları 

Açık ve bağlı tam gün ve bakım programları sonbahar tatilinden sonra 

da okulda hijyen konseptine bağlı kalınmak koşulu ile ve genel olarak 

tan kapsamıyla sürdürülecektir. Tam gün ve bakım programları ile ilgili 

daha fazla bilgiyi eğitim portalında (www.schulministerium.nrw) „Tam 

gün ve kantin işletimi“ başlığı altında bulabilirsiniz. 

 
OGS’nin sonbahar tatilinde tatil için sundukları kısıtsız olarak devam 

ettirilebilir, buna lokasyon dışındaki programlar da dahildir. 

 
Sınıf seyahatleri 

Özellikle öğrencilerin birlikte olmaları ve psiko sosyal gelişmeleri için 

çok önemli olan okul veya sınıf seyahatları için eğitim yılının 

başlamasından bu yana tüm okullar, bu tür seyahatleri planlama ve 

uygulama açısından tamamen serbesttirler. Bunda önceki iki eğitim 

yılına oranla farktan yola çıkarak okullardaki bu seyahatlerin pandemi 

koşullarının öngörülü bir biçimde dikkate alınması ile planlanacağı 

varsayılmaktadır. Okullar ve ebeveynler bu noktada olası risklere karşı 

kendileri önlemler almak zorundadır (örneğin etkinliği düzenleyenlerle 

buna uygun mutabakatlarla veya seyahatten vazgeçme sigortası ile). Bu 

özelikle seyahatin bir enfeksiyon vakası nedeniyle kesintiye uğraması 

durumu için geçerlidir. 

 
„Gel ve arayı kapat“ 

Pandemi sırasında oluşan öğrenme eksikliklerini tamamlayabilmek için 

eyalet hükumeti, federal makamların da yardımı ile 2022 yılı sonuna 

kadar Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki okullara toplam 430 Milyon 

Euro deste sağlayacaktır. “Gel ve arayı kapat” programı çerçevesindeki 

çeşitli önlem paketleri ile tüm öğrencilerin çeşitli ihtiyaçları örneğin 

derslerde ek personel veya okul dışı ücretsiz programlarla 

karşılanacaktır. 

 
„Gel ve arayı kapat“ programı okullar, okul sahipleri ve diğer sorumlu 

aktörler tarafından kararlı bir biçimde uygulanmakta ve öğrenciler 

tarafından da gayet iyi kabul görmektedir. Program, ihtiyacı olsun 

olmasın tüm öğrencilere, pandemiden 
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kaynaklanan öğrenme boşluklarının hakkında gelebilmeleri için özel 

pedagojik destek sağlamakta ve okulu hem öğrenme hem yaşam alanı 

olarak güçlendirmek için önemli bir katkıda bulunmaktadır. 

 
Lütfen okuldan, örneğin küçük gruplarda destek programları, okuldaki 

düzenli dersler dışında destek önlemleri veya kişisel destek programları 

gibi çeşitli önlemler hakkında bilgi alın ve çocuklarınızı bunlara 

katılmaya yüreklendirin. 

 
Bu fırsattan istifade size tekrar, önlemlerin sayenizde başarıya ulaşması 

için verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyorum. Okullarımızda yüz 

yüze eğitimin gerçekleşmesi ancak sizin, ama her şeyden evvel 

çocuklarınızın ve onların öğretmenlerinin angajmanı sayesinde mümkün 

olmakta ve bu da teşekkürümüzü hakketmektedir. Çocukların ve 

gençlerin bu sıra dışı durumda sorumlu bir biçimde davranmış olmaları 

gerçekten muhteşem bir şey. Bunun için ben hepinize müteşekkirim. 

Çocuklarınızın güvenli ve sorunsuz bir okul yaşamına sahip olmaları ve 

pandemiye rağmen eğitimdeki hedeflerine ulaşmaları benim için büyük 

önem taşıyor. Bunun biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. 

 
Sevgili ebeveynler, veliler, 

 
aşının hepimiz için en iyi koruma olduğunu biliyoruz. Bu nedenle sizden 

önemle rica ediyorum: Aşınızı yaptırın. Kendinizin, ama aynı zamanda 

çocuklarımızın ve gençlerin korunması için. Çocuklarınız geçen aylarda 

büyüklerin korunmasına büyük bir katkıda bulundular. Şimdi size 

olabilecek en iyi korumayı aşı yoluyla sağlamanın tam zamanıdır. 

 
Size ve çocuklarınıza dinleneceğiniz bir tatil ve 25 Ekim 2021 tarihinde 

derslerin sağlıklı bir biçimde başlamasını diliyorum. 

 
Saygılarımla  

 
 

 
Yvonne Gebauer 


