Sevgili ebeveynler, Sevgili veliler,
Önümüzdeki Pazertesi gününden itibaren, dersler birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar olan çocuklar
için dönüşümlü başlayacakı. Siz ve çocuklarınız bu günü dört gözle bekliyordunuz. Okullarda bu gün
için hazırlıklarını şimdiden büyük bir kararlılıkla yapmıştılar.
Ne yazık ki, enfeksiyon süreci ve mevcut durum göz önüne alındığında, 1 Şubat 2021'de açılma
yönündeki bu adımı atamayacağız - Dün, komşu Eyaletimiz olan Baden-Württemberg'de 13 yeni virüs
varyantı vakası daha tespit edildi. Bu nedenle dün akşam ve bu sabah Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi
uzmanları ile değişen enfeksiyon durumunu görüştük.
Eyaletimiz genelinde vaka durumunun 100'ün altına dogru belirli oranla sürekli düşüş
göstermesinde, dönüşümlü derslere geçişi mümkün ve sorumlu olduğunu düşünürken, Uzmanlar,
Baden-Württemberg'deki en son enfeksiyon olayları göz önüne alındığında, Dönüşümlü derslere geçiş
planını ve teması beklemeye aldı. Rheinland-Pfalz Eyaletide buna katıldı. Rakamlar çok olumlu ve
istikrarlı bir şekilde doğru yönde gelişmeye devam ediyor. Bu virüs varyantlarının türü ve önemi şu
anda bilinmediğinden, uzmanlar başlangıçta daha fazla açıklığa dikkat etmemizi tavsiye etti. Genel
olarak güvenilir bilgiler elde edilir edilmez durum yeniden değerlendirilmelidir. Bu tavsiyeye bizde
uyuyoruz.
1 Şubat 2021'de alternatif sınıflara geçişin, enfeksiyon durumunun izin vermesi koşuluna tabi olması
gerektiğini her zaman vurgulamıştım. Şu anda bu durumun yeterince kesin olduğunu söyleyemeyiz.Bu
nedenle, bu elde ettiğimiz başarıları riske atamayız. Uzaktan eğitim bu nedenle şimdilik devam
edecek. Daha önce olduğu gibi, acil bakım, geçerli hijyen kuralları kapsamında sunulmaya devam
edecektir. Öte yandan uzmanlara göre iyi ve başarılı hijyen konseptleri, mesafe düzenlemeleri ve
maske gerekliliğinden dolayı herhangi bir kaygı söz konusu değildir.
5. sınıf veya orta düzeydeki öğrenciler için, yerel toplu taşıma ve okul ulaşımındaki düzenlemelere
göre maske gereksinimini de belirleyeceğiz, acil etüd çalışmalarına tıbbi maskeler ulaştıracağız.
Derslerin başlamasına yönelik açılış adımını şimdilik ertelemek zorunda olduğumuz için çok üzgünüm.
Kararın bizim için hiç de kolay olmadığını tahmin edebilirsiniz. Bu durumun aynı zamanda, sizin,
çocuklarınız için ve birçok öğretmen için de kolay olmadığı gibi. Ancak aldığımız karar doğrudur.
Pandeminin başından beri yaptığımız şeye karşılık gelir: Bir çok Okulu sorumluluğa mümkün kılmak.
Önümüzdeki birkaç gün içinde sizi - okullarınız hakkında da - sonraki adımlar hakkında
bilgilendireceğiz.
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