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Solunum yolu hastalığı olarak COVID-19'un yayılımını engellemek amacıyla okula 
gitmenin yasaklanması 

 
14 Mart 2020 

 
Sevgili Veliler, 
 
Bugün sizlere istisnai koşullarda sesleniyorum. Sizin de muhtemelen medyadan biliyor 

olduğunuz üzere eyalet hükümeti olarak 16 Mart ile 19 Nisan 2020 tarihlerinde Mecklenburg-

Vorpommern'de çocuklarımızın okula gitmelerini yasaklama zorunluluğu hissediyoruz.  

 

Böylesine ciddi bir tedbir alarak bir solunum yolu hastalığı olan COVID-19'un daha fazla 

yayılmasını mümkün mertebe engellemek ve özellikle de yaşı daha ileri olanları ve bir hastalık 

geçmişi olanları bir enfeksiyondan korumak istiyoruz. Bunda mümkün olan en iyi şekilde başarılı 

olabilmek için hep birlikte hareket etmek zorundayız.  

 

Cevaplanmayı bekleyen çok sayıda sorularınızın bulunduğunu rahatlıkla tahayyül edebiliyorum. 

Bu nedenle sizlere şahsen seslenmek ve sizleri güncel durum hakkında bilgilendirmek 

istiyorum. 

 

Öncelikle, Mecklenburg-Vorpommern'de büyük bir şans eseri bugüne kadar görece az sayıda 

enfeksiyon vakası kaydedilmiş olmasına rağmen öylesine geniş çaplı bir karar almış olmamızı 

hayretle karşılamış olmalısınız. Fakat hastalığın yayılmasına engel olma olanağına yalnızca 

yayılmanın başladığı zamanlarda sahip olabileceğimizden okulları kısa sürede tatil etmek 

gerekli olmuştur.  

 

Bu nedenle Mecklenburg-Vorpommern'deki okullarımızda 16 Mart 2020 Pazartesi gününden 

itibaren ders yapılmayacaktır. Okul tatili devlet okulları ve özel okullar için geçerli olduğu 

gibi meslek okulları için de geçerlidir. Bu nedenle bu tarihten itibaren çocuğunuz yalnızca 

aşağıda üzerinde duracağım acil durumlarda okula kabul edilebilecektir. Meslek okulu 

öğrencilerinden Pazartesi gününden itibaren eğitim görmekte oldukları işletmelerde hazır 

bulunmalarını rica ederiz.  

 

Kamu güvenliğinin ve kamu düzeninin güvenceye alınması ve korunması bakımından önemli 

olan bir işiniz varsa ve çocuğunuzla ilgilenebilecek herhangi bir kimseniz yoksa 1 ila 6. sınıfa 

devam etmekte olan çocuklara pedagojik bakıcılık hizmeti ("acil durum bakıcılığı / 

 
 
 

 

 

 



 

 

Nofallbetreuung") hizmeti sunulacaktır.  

 

Bu hizmet özellikle de aşağıdaki iş alanlarındaki velilere sunulacaktır: 

a) itfaiye (profesyonel itfaiyeciler ve gönüllü itfaiyeciler), 

b) polis, 

c) ceza infaz hizmetleri, 

d) kurtarma hizmetleri, 

e) tıbbi kurumlar ve eczaneler, 

f) adli kurumlar, 

g) ayakta ve yatakta bakım hizmetleri, 

h) yataklı bakıcılık hizmetleri (örneğin eğitim yardımı), 

i) gıda ve gündelik ihtiyaç maddeleri üretimi ve tedariki, 

j) Belediye ve yerel yönetim kurumları, güvenlik alanında faaliyet gösteren resmi kurumlar ve 

örgütler, zorunlu hizmetler ile kamu ve altyapı hizmetlerinin (örneğin su tedariki, pis su ve 

çöp temizliği, toplu taşıma gibi) yerine getirilmesi bakımından elzem olan kuruluşlar ve 

belediye şirketleri. 

 

Yukarıda belirtilen iş kollarından birinde çalışıyorsanız ve çocuğunuz için "acil durum bakıcılığı" 

hizmeti gerekli ise Pazartesi günü çocuğunuzun okuluna gidiniz ve neler yapılabileceğini okul 

yönetimi ile görüşünüz. 16 Mart tarihi düzenli bir geçiş sürecin sağlanacağı gündür.  

 

Bu "acil durum bakıcılığı" hizmetinin yanı sıra okulların tatil olduğu süreçte çocuğunuzun 

okuduğu okulun müdürü gerektiğinde danışabilmeniz için hizmetinizde olacaktır.  

 

Eğitim görevlileri bakanlığın da vereceği uygun şekildeki desteklerle ev içi eğitime yönelik 

materyaller temin edecek ve öğrencilere onları bekleyen sınav hazırlıklarında mümkün olan en 

iyi şekilde destek olacaktır. Ders içeriklerinin ne şekilde işleneceğine ve öğrencilere onları 

bekleyen sınav hazırlıklarında ne şekilde destek olunacağına okulun kendisi karar verecektir. 

Öğrencilerin başarıları değerlendirilirken de elbette güncel durum dikkate alınacaktır. Bu 

nedenle okulların tatil olması nedeniyle öğrencilerin devamsızlıkları notlandırmada onlar için bir 

dezavantaja neden olmayacaktır.  

 

Ayrıca sizleri Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığının internet sitesinde (www.bm.mv-regierung.de) 

diğer gelişmeler hakkında sürekli olarak ve günü gününe bilgilendireceğiz.  

 

Acil sorularınız için 14 Mart 2020 Cumartesi günü ve 15 Mart 2020 Pazar günü saat 11.00 ile 

16.00 arasında Eğitim, Bilim ve Kültür Bakanlığı özel hizmet hattı açık olacaktır:  

HOTLINE: 0385-5887174  

16 Mart 2020 Pazartesi gününden itibaren velilerimiz okul müdürlükleri ile Devlet Eğitim 

Dairelerinden (Schulamt) bilgi alabileceklerdir.  

 

Bizleri bekleyen güçlüklerin kolaylıkla üstesinden gelebilmenizi diler, hepimiz için zor olan bu 

şartlarda anlayış göstermenizi ve işbirliği yapmanızı rica ederiz.  

 

Saygılarımla, 

 

 

 

 

Bettina Martin 

http://www.bm.mv-regierung.de/

