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Reşit öğrencilere  

 

 

Okullarda Corona ve enerji tasarruf önlemleri 

 

Sevgili öğrencilerimiz, 

 

Bugün size korona pandemisi ile ilgili muhtemel yeni düzenlemeler ve aktüel 

olarak okullarda tartışılan enerji tasarrufu önlemleri hakkında sizi erken bilgilen-

dirmek için yazıyorum. 

 

Sonbahar ve kış aylarında enfeksiyon olaylarının yoğunlaşması olasılığına bağlı 

olarak, federal yasa koyucu Enfeksiyondan Korunma Yasasını (IfSG) değiştir-

miş ve eyaletlere koruyucu önlemler belirleme fırsatı vermiştir. Yasa şimdi, 

okullar için önemli aşağıdaki değişiklikleri içermektedir: 

 

Eyaletler 1 Ekim 2022 ile 7 Nisan 2023 tarihleri arasında beşinci sınıf ve üzeri 

öğrenciler ve okullarda çalışanlar  için sıkı koşullar altında bir maske takma 

yükümlülüğü öngörebilirler. 1. - 4. sınıflar bu düzenlemeye tabi değildir. Eya-

let hükumeti yeni enfeksiyondan koruma yasasında standarda uygun olarak bu 

yetkiyi, enfeksiyondan koruma yasasında bu talep ediliyorsa kullanabilirler. Bu 

durumda okullara bu durumdan zamanında haberdar edilecektir. Ancak önce-

likle 2022 sonbahar tatilinden sonra da şimdiye kadar yapılmakta olan bir 

maske taşıma önerisi geçerliliğini koruyacaktır 

 

En önemli hedefimiz okul işletmesini ve bu, özellikle becerilerin gelişimi ve 

öğrencilerin psiko sosyal gelişimi için önemli olduğundan yüz yüze eğitimi sür-

dürmektir. 

 

Test stratejisi ile ilgili olarak, sonbahar tatilinden sonra, son zamanlarda iyi bir 

şekilde kurgulanmış ve başarıyla uygulanmış olduğu gibi, ev ortamında olayla 

ilgili testlerin yapılma önerisi geçerliliğini koruyacaktır, yani test şimdiye kadar 

yapıldığı gibi sadece şüphe durumunda gerçekleştirilmelidir. Bu bağlamda size, 

evde testleri dikkatli ve güvenilir bir ortamda yaptığınız için teşekkürlerimi 

sunuyorum! Testleri iyi yönetmeniz, yüz yüze öğretimin sürdürülmesi için önemli 

bir katkıdır.  
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Eyalet, kendi yapacağınız antijen testlerini vermeye devam edecektir. Öğrenci-

ler test malzemesini şimdiye kadar olduğu gibi okuldan alacak ve ihtiyaç duru-

munda evde uygulayacaklardır. Sizde açık bazı semptomlar nedeniyle okulda 

olası bir korona enfeksiyonu şüphesi ortaya çıkarsa, yetkili öğretmen öğrenci-

den kendine antijen testi ile olaya bağlı bir test yapmasını rica edecektir. Daha 

önce olduğu gibi, okula, okula gitmeden önce aynı gün içerisinde evde negatif 

sonuçlu bir test yapıldığına dair bir onay sunuyorsanız, okulda testten genellikle 

vazgeçilebilir. 

 

Kişisel sorumluluğunuza güvenmeye devam ediyorum sizin ancak sağlıklı 

olduğunuzda veya hafif soğuk algınlığı semptomları durumunda ve sadece 

kendi kendine test sonucu negatif olduğunda okula gideceğinizi varsayıyo-

rum. 

 

Doğal gaz teminindeki aktüel durum dolayısı ile bize sıkça ve giderek artan 

bir biçimde okulların enerji tasarruf önlemlerinden ne kadar etkilenecekleri 

tarzında  sorular gelmektedir. 

 

Enerji arzında gerginlik yaratan durum ve bunun vatandaşlar olarak bizler, eko-

nomi ve sanayi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle hepimizden enerji tasar-

rufu yapması talep ediliyor.  

 

Ancak ne olursa olsun öğrencilerin ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliği ile 

sağlıklı bir öğrenme ortamı sağlanırken, bu sürede okulların işlevselliğini de 

korumak zorunluluğu vardır. Federal Okullar arası Ağ Ajansı'nın değerlendir-

mesine göre, okullar bu nedenle "korumalı müşteriler" arasında yer alıyor. 

Bunun ne anlama geldiğini açıklamak için, eğitim portalında aktüel yasal durum 

hakkında size daha fazla bilgi sağladık.  

(www.url.nrw/schulbetrieb-energieversorgungskrise). 

 

 

Sevgili öğrencilerimiz, 

bakanlık olarak, geçtiğimiz aylarda birlikte başardığımız gibi bilinçli ve sorumlu 

davranmaya devam edersek, sonbahar ve kış aylarında zorlukların üstesinden 

birlikte gelebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu nedenle 

desteğinizi için bir kez daha teşekkür ediyorum.  

 

İyi ve dinlendirici bir sonbahar tatili diliyorum. 

 

Saygılarımla, 

 

 

 

Dorothee Feller 

https://url.nrw/schulbetrieb-energieversorgungskrise

