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Değerli okul yönetimi, 

Değerli okul sonrası Hort yönetimi, 

Değerli ebeveynler 
 

Bu mektupla Eğitim Bakanlığı, okulda ve okul sonrası gruplarda ağız-bu-

run maske zorunluluğunun yanı sıra günlük test yükümlülüğünü 1 Ekim 

Cuma gününe kadar iki hafta daha uzatma kararı alındığı bilgisini sizlerle 

paylaşmak isteriz. Eğitim Bakanlığı, sağlık bakanlığının Corana ofisinden 

gelen acil bir tavsiyeyi takip etti ve değerlendirmesini önceki deneyimle-

rin ve mevcut vakalara göre yapmıştır. 

 

 

Genel olarak, Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim-öğretim yılının 

başlanğıcı için kararlaştırılan kıstlama konseptinin başarılı olduğu 

söylenebilir. Pedagojik açıdan, sınıflarda yüz yüze ders yapılabilinmesini 

sağlamak amaçlarımızdan birisidir. Kısıtlamaların uygulanmasındaki an-

layışınız ve aktif katılımınız için teşekkür ederim.  

Bremerhaven daki okullarda şu anda  96 öğrencimiz koronavirüs testi po-

zitif olmasına rağmen, kapsamlı karantina kuralları sayesiyle, sınıfların 

kapatılmaması hatta tüm okulun kapatılmaması başarıyla önlendi. Şu anda 

sadece yaklaşık 100 öğrenci temaslı olarak karantinada. Korona virüsün 

okullardan yayıldığına dair bir kanıt yok. Bu açıdan virüsün okullar 

dışında bulaşma ihtimali daha yüksek.  

Bremerhaven şehrindeki yüksek insidans değerini göz önüne alındığında, 

uygulanan kısıtlamaların başarılı olduğunu görebiliyoruz bundan dolayı 

kısıtlamalarda bir değişiklik yapmak istemiyoruz.. Sağlık bakanlığı 

önümüzdeki birkaç hafta içinde ihtiyatlı bir şekilde iyimser olmasına 

rağmen, Bremerhaven Almanya'da en yüksek insidansa değerine sahip 

belediyelerden biri olmaya devam ediyor.  Şu anda en çok etkilenen 

çocuk ve gençler bundan dolayı kısıtlamaların aynı şekilde devam etme-

sini istiyoruz, daha fazla çocuk ve gençler hastalanmasını istemiyoruz.  
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Değerli Okul Yöneticilerine,  
Hort  Yöneticilerine,  
Sevgili Ebeveynlere,  
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Ne kadarda sınıfta maske takılması pedagojik ve sosyal kısıtlamalara yol 

açsada, Eğitim Bakanlığı bu virüsun bulaşıcılık oranını göz önünde 

bulundurarak mevcut düzenlemeleri sürdürmeye karar verdi. Bunun için 

anlayışınızı ve desteğinizi rica ediyorum, çünkü birlikte çocukların 

sağlıkları için mümkün olan en iyi yöntemle okula ve okul sonrası kurum-

lara devam etmelerini mümkün kılma hedefini sürdürüyoruz. 

İçtenlikle  

Michael Frost Okul, Kültür, Gençlik, Aile ve Kadın Belediye Meclis 

 


