Okullarda devam edecek tedbirler
İlkokulların öğrencileri ve özel eğitim okullarındaki 1.- 4. sınıfların öğrencileri 22 Şubat 2021
tarihinde yüz yüze eğitime dönüş yaptılar. 8 Mart 2021 tarihinde 5. ve 6. sınıflar dönüşümlü
derslere başlayacaktır. Genel ve meslek okullarının diğer sınıfları ve derslikleri bunu 15 Mart
2021 tarihinde takip edecektir. Öğrenciler yüz yüze dönemlerine katılmak zorundadır.
Okullara zaten gün hesabı yapılarak gelen son sınıflar da açıkça hala okullarda ders
görecektir.
Acil bakım seçenekleri hala geçerlidir.
Sağlığın korunması ve enfeksiyondan korunma:













En az 1,5 m'lik bir mesafenin muhafaza edilemediği yerlerde, öğretim grupları bölünür
ve dönüşümlü olarak ders verilir. Mesafe bölünmeden korunabildiğinde, tüm sınıflar
yüz yüze de eğitim alabilir.
Sınıfta maske takma zorunluluğu söz konusu. Bütünsel gelişim eğitimine katılan ve
engelleri nedeniyle maske takamayan veya tolere edemeyen öğrenciler için bu durum
geçerli değildir. Maske zorunluluğu, eğitim gereksinimleri ve çocukların yaşına uygun
olarak hayata geçirilmelidir. Düzenli maske molalarına dikkat edilmelidir. Tüm
okullardaki öğretmenler ve diğer gözetmenler ayrıca ileri eğitim veren okullardaki
öğrenciler tıbbi maske kullanmak zorundadır. 1 ila 4. sınıflardaki öğrenciler için tıbbi
maskeler önerilir, ancak günlük maskelere de izin verilir.
İlçelerde veya şehirlerde 100'ün üzerinde insidans değerlerinin olması durumunda,
yerel sağlık müdürlükleri milli eğitim müdürlüğü ile birlikte sonraki açılış adımlarına
ilişkin karara eşlik edecektir.
Okullar daha fazla tıbbi ve FFP-2 maskeleri ile donatılmış ve donatılacaktır. Ek olarak
tüm okul çalışanları için herhangi bir zamanda, sebep olmadan uygulanabilecek
Korona virüsü test fırsatı da sunulmuştur.
Karantina düzenlemeleri sıkılaştırıldı: Karantina prensip olarak 14 gün sonra sona
erer.
Daha sonraki açılış adımları bilimsel olarak izlenir. Okullarda ve anaokullarında
COVID-19 bulaşma riskine ilişkin eyalet inceleme ofisi tarafından yapılan gözetim
muayenesinin yanı sıra seçilen okullarda koruyucu muayeneler devam edecek. Bu
sırada virüs mutasyonlarının oluşumu da dikkate alınacak.
Enfeksiyon Koruma Yasası'nın uygulanmasının temelini Rheinland-Pfalz'daki okullar
için 22 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olan 7. revize edilmiş versiyondaki
Korona hijyen planı oluşturmaktadır.

