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Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin anne babalarına ve velileri ile 
öğrencilerine 
 
 
Corona yönetmeliklerinin sona ermesinden sonra okulda eğitim 

 

 

Sevgili anne ve babalar, 

Sevgili veliler, 

Bugün size Corona yönetmeliklerinin 31 Ocak 2023 tarihinde sonra 
ermesinin okulumuzla ilgili sonuçları hakkında bilgilendirmek için 
yazıyorum.  

Yaklaşık üç yıl süren Corona virüslü dönem günlük yaşamımızı olduğu 
kadar, özellikle okuldaki yaşamımızı da önemli ölçüde etkiledi. Güzel 
ve güven dolu işbirliği sayesinde hepimiz birlikte okulda sonbaharı ve 
kışı sorunsuz bir şekilde geçirmeyi başardık. Angajmanınız ve 
desteğiniz için size en derin duygularımla teşekkür etmek istiyorum. 

Güncel durum şimdi, sorumluluk içinde okulda daha önce yaşamış 
olduğumuz normalliğe doğru büyük bir adım atma olanağı 
vermektedir. 

Toplumun ve elbette öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin de aşılar 
ve bir enfeksiyondan sonra iyileşme vasıtası ile kazandığı bağışıklık 
yüksek bir seviyeye ulaşmıştır.  

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki güncel değişiklikler hemen tüm 
federal eyaletlerdeki benzer uyarlamalarla uyumludur. Bu nedenle 31 
Ocak 2023 tarihi ile okul yaşamı için de önemli olan yönetmelikler 
güncel biçimleri ile sona ermektedir.  

Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler bakanlığı ile mutabakat halinde 1 
Şubat 2023 tarihinden itibaren aşağıdaki noktalar sizin için de özel bir 
önem taşımaktadır: 

Her ay düzenli olarak yapılan beş oto test bildirimi sona ermektedir. 
Okullarda halen mevcut olan hızlı testler öğrencilere istek üzerine bu 
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tarihten itibaren de verilmeye ve kullanılmaya stoklar bitene kadar 
devam edilecektir. 

Okullarımızda kendini veya başkalarını korumak için gönüllü maske 
kullanımı devam edebilecektir. Çok doğaldır ki, koruyucu bir maske 
kullanan hiç kimseye ayrımcılık yapılamaz; öğretmenler ile siz 
öğrenciler ve anne babalar ve veliler buna, geçen aylarda da olduğu 
gibi kendi sorumluluğunuz altında karar vereceksiniz. 

Şimdiye kadarki beş günlük izolasyon yükümlülüğü, yerine bir şey 
konulmadan kaldırılmaktadır. Güncellenen Corona koruma 
yönetmeliği ile pozitif test edilmiş kişilere 1 Şubat 2023 tarihinden 
itibaren, bir kendi kendine testin uygulanmasından sonraki beş gün 
süresince kendi evinin iç mekânları dışında bir tıbbi maske (OP maske 
olarak adlandırılır) kullanmaları  önemle tavsiye edilir. Bu tavsiye 
altıncı yaşını doldurmamış çocuklar ve tıbbi ve diğer benzeri, önemli 
nedenlerle maske taşımaları mümkün olmayan kişiler için geçerli 
değildir. Bunun ötesinde okullarda genel geçer hijyen kuralları 
geçerlidir. (https://www.schulministerium.nrw/infektionsschutz)  
Şu temel ilke geçerliliğini korumaktadır: Hasta olan kişi okula 
gelmemelidir. Burada sizin kendi sorumluluk duygunuza 
güveniyorum ve çocuklarınızın sadece sağlıklı olarak okula 
geleceklerinden yola çıkıyorum.  

Okul sadece derslere sağlık nedeni ile devam edilip edilmemesi 
konusundaki haklı şüpheli durumlarda bir doktor raporu isteyebilir 
(Okul Yasası, Madde 43 Fıkra 2).  

Kendini kanıtlamış öksürük ve hapşırma etiketi, ellerin düzenli olarak 
yıkanması ve dezenfeksiyon ile havalandırma ile ilgili aktüel uyarılar 
normal okul yaşamının bir parçasıdır ve böylece okullarda sağlıkla ilgili 
risklerin (özellikle Corona nedeni ile ortaya çıkanlar da) mümkün 
olduğu kadar düşük tutulmasına katkıda bulunulur 
(https://www.schulministerium.nrw/lueftung-raumluftfiltergeraete-und-co2-
messgeraete). 
Çalışma, Sağlık ve Sosyal İşler bakanlığı ile birlikte bu gelişmeyi 
yoğun bir biçimde takip edeceğiz. Genel durumda yeniden bir 
değişiklik olursa biz, duruma uygun desteği ve davranış önerilerini 
vermeye hazırız. 

NRW eğitim portalı üzerinden (www.schulministerium.nrw) biz de 
güncel bilgileri vermeye devam edeceğiz. 

Şimdi okul eğitiminde yaşanmış olan normal hayata doğru seçilen 
adım, tıbbi ve toplumsal gelişmelerin ışığı altında kararlılığı ifade 
etmektedir ve okul yaşamına katılan herkes için sorumluluk taşıyan bir 
okul yaşamına katkıda bulunmaktadır. 
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Bu, tüm toplum için çok zor zamanda gösterdiğiniz angajmanınız için 
özellikle teşekkür eder, tüm iyiliklerin sizin için olmasını dilerim. 

 

Saygılarımla, 

 

 

Dorothee Feller 

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Okul ve Eğitim Bakanı 
 
 

 


