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10 Agustos 2022 tarihinden itibaren Corona test uygulamasi

Sevgili ögrencilerimiz,
Bugün size Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki okullardalO Agustos
2022 tarihinden itibaren uygulanacak önlemleri önceden bildirmek
üzere yaziyorum.

Gergi pandeminin aktüel durumu kendini yüksek sayida enfeksiyonla
göstermektedir, ama özellikle yogun bakim gerektiren ciddi hastalik vakalarmin sayisi dügük bir seviyede seyretmektedir. Buna halkin ve
böylece ögrencilerin ve ögretmenlerin bagigikligmm hem agilar hem de
gegirilmig olan hastalik nedeniyle giderek güglenmig olmasi eklenmektedir. Bu da, günümüzde kamusal alanda büyük simrlamalara veya
genig gapli önlemlere gerek kalmaksizm birlikte yagamamiza olanak
saglamaktadir. insanlarm kendi sorumluluklari ve virus ile yagamada edindikleri deneyimler pandeminin bu agamasmda merkezi bir öneme sahiptir. Bu aym gekilde hem günlük yagamimiz hem de okuldaki
yagamimiz igin gegerlidir.
Agik olan bir gey varsa o da, aktüel olarak dominant olan virus varyasyonu yoluyla enfeksiyonun dersler katilmayi bir kag gün imkansiz kilan
bazi semptomlara yol agabilecegidir. Bu gergi COVID-19’u diger
hastaliklardan farkh kilmaz, ancak hastaligm gok sayida ögrencide ve
ögretmende aym zamanda ortaya gikmasi dersler igin önemli bir engel
anlamma gelecektir. Bu baglamda, kendi sorumlulugunuz da dahil olmak
üzere ve bu gekilde okullarda korona pandemisinden kaynaklanan saglik
risklerinin mümkün oldugunca dügük kalmasim saglamaya katkida
bulunmak igin, kendini kamtlamig enfeksiyon koruma önlemlerini uygulamaya devam etmeniz önerilir. Okullarda da virüsle kiginin kendi sorumlulugunda mücadele etmesi daha güglü bigimde ön plana gikiyor ve
okullar tarafmdan aktif olarak destekleniyor: Nerede anlamli olarak
mümkünse mesafelere uyulmalidir. Ellerin düzenli olarak yikanmasi ve
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gönüllü olarak maske takmak önerilmektedir. Siniflann düzenli olarak havalandirilmasi sürdürülecektir.
Yeni test stratejisinin hedefi olayla ilgili testleri ev ortaminda gergekle§tirmektir. Bu, ögrenciler olarak sizde püpheli bir durumunun ortaya pikmasi
durumunda, yani öksürük, burun akintisi, bogaz agrisi, koku/tat kaybi,
atep yükselmesi gibi tipik COVID-19 semptomlari varsa, sizden kendinizi
test etmenizi ve gereginde evde kalmamzi rica ettigim anlamina geliyor.
Bunun igln gerekli olan ve kendinize yapabileceginiz antijen testleri eyalet
tarafindan verilmektedir. Yöntem, ögrencilerin test materyalini okuldan almalanm ve gerektiginde gönüllü testin bir parpasi olarak evde uygulamalanni öngörmektedir. Ilk ders günü okulda kendi testini yapabilme o-

lanagi vardir.

Sizde apik bir solunum yolu enfeksiyonu semptomlari nedeniyle okulda
olasi bir korona enfeksiyonu püphesi ortaya pikarsa, sorumlu ögretmen
ögrenciden kendine antijen testi ile olayla ilgili bir test yapmasmi rica edecektir. Ögretmende okula gittiginiz gün evde negatif sonuplu bir test
yaptigimza dair bir onay mevcutsa, genellikle testten vazgepilebilir.
Böylece size, okul baplamadan önce evde yapilan testi ve negatif test
sonucunu formalitesiz bipimde okula bildirmeniz durumunda, semptomlar
olsa bile, prensip olarak size okulda test yaptirmama olanagim saglar. Bu
tür durumlarda, okulda tekrarlanan testier, yalmzca gün ipinde.semptomlarda belirgin bir artig olmasi durumunda gerpekleptirilir.

Sevgili ögrencilerimiz!
Okulda Corona pandemisine kargi mücadeleye devam ederken, okulda
sizinle diger taraflar arasindaki güvene dayah igbirligini temel aliyorum.
Herkes kendisi ve bapkalan ipin sorumluluk alirsa, pandemiyi okullarda
kontrol altma alabilecegimize ve yavap yavap bastirabilecegimize eminim. Bunun nasil olacagim herkes biliyor. Burada esas olan bunu anlayip
ve sagduyu ile uygulamaya koymaktir. Müpterek hedefimiz okullari
ögrenme ve bulupma kurumlari olarak apik tutmaktir.
Size 2022/2023 egitim/ögrenim yih ipin okulda saglikli bir baplangip
diliyorum.
Saygilanmla,

