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Sayın ebeveynler, 
sayın veliler, 
 
Bahar bayramı tatili yaklaşıyor. Bu nedenle, tatilden sonra Rheinland-Pfalz okullarındaki derslerin nasıl 
devam edeceğini size bildirmek istiyorum. 
 
Şu anda, memnuniyetle görüyoruz ki, enfeksiyon sayısı ve dolayısıyla da 100.000 nüfus başına yedi 
günlük bulaş oranı yavaş ama istikrarlı bir şekilde azalmakta. Bugün, bahar bayramı tatilinden sonra 
durumun nasıl olacağını tam olarak bilmiyoruz. Ancak tatilden önce de ilgili herkesin bir planlama 
yapabilmesi için, durum aniden kötüleşmezse, bahar bayramı tatilinden sonra iki açılık kademesi 
öngörülmektedir: 
 

 İlk adımda, tüm sınıflar için değişimli dersler 18 Haziran 2021'e kadar iki hafta devam edecek. 
Acil bakım ile ilgili önceki düzenlemeler de uygulanmaya devam edecek. Bu süre zarfında 
okullar ikinci adıma hazırlanacak. 

 

 21 Haziran 2021'den itibaren, enfeksiyon oranı bu şekilde devam ederse ve ilgili kentsel ve 
kırsal bölgelerdeki yedi günlük bulaş oranı 100'ün altında olursa, tüm sınıflar için yüz yüze 
dersler mümkün olacak. Tüm öğrenciler, yaz tatilinden önceki son dört hafta boyunca tekrar 
birlikte okula gidebilecekler. Bu tür bir adımın atılması, yani sosyal mesafenin uygulanmaması, 
aynı zamanda, artan aşı koruması, testler ve iyi uygulanan hijyen konseptleri, özellikle maske 
gereksinimi nedeniyle Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki uzmanların görüşüne de bağlıdır 
ve ancak bu şekilde mümkündür. Testlerin bu değişen koşullar altında iyi bir şekilde 
gerçekleştirilmesi için, tam yüz yüze öğretimle bile testlerin nasıl gerçekleştirilebileceğine dair 
daha fazla bilgi size zamanında verilecektir. 
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 Bir kırsal veya kentsel bölgede yedi günlük bulaş oranının 100 eşiğini aşması halinde, federal 
acil durum freni olarak adlandırılan önlemler, 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmaya devam 
edecektir. Bu önlem paketi, sınıfta öğretime yalnızca değişimli öğretim şeklinde izin 
verilebileceğini şart koşmaktadır. Bulaş oranının 165'i geçmesi halinde ise uzaktan eğitime 
devam edilecektir. Sadece haftada iki kez, haftada iki kez test olanların derse girmelerine izin 
verilecektir. 

 
Sevgili ebeveynler, sevgili veliler, 
 
öğrenciler ve siz, onların aileleri, çocukların ve gençlerin her gün sınıfta veya kurs grubunda ve okuldaki 
öğretmenlerle fikir alışverişinde bulunabilecekleri normal bir günlük okul hayatını özlüyorlar. Bazılarınız 
yüz yüze derslere daha erken dönmemizi dileyebilirken, diğerleri enfeksiyon durumunun iyileşmesi 
nedeniyle derslerin tekrar dolu olması durumunda endişelenebilir. Mevcut kararımız her iki tarafı da 
dikkate alıyor: eğitim hakkı ve enfeksiyondan korunma. Bu nedenle, bu okul yılının başlarında tam 
mevcudiyet adımlarını atacağımız ve birkaç hafta daha devam edeceğimiz ve bunun sorumluluğunu 
alabileceğimiz için çok mutluyum. Bunun ön koşulları, aşıların çok iyi ilerlemeye devam etmesi, 
kademeli açılışları hepimizin sorumlu bir şekilde ele alması ve toplumun diğer alanlarındaki hijyen 
kurallarına uymaya devam etmemizdir. 
 
Bu amaç doğrultusunda, size ve çocuklarınıza güzel ve her şeyden önce dinlendirici bir tatil dilerim. 
 
 
Saygılarımla 
 
(imza) 
 
Dr. Stefanie Hubig 
 


