Sevgili ebeveynler,
Her saat yeni bilgiler geliyor, durum değişiklik gösteriyor,davranışlarımızı da ayarlayalım!
Mümkün olduğunca az kişinin enfekte olması özellikle önemlidir. Karantinada, risk gruplarında ve
enfekte kişiler ile olabildiğince az sosyal temas olmalıdır.
Bu nedenle, okulumuzdaki tüm bireyler
• öksürük ve / veya ateş,
• saman nezlesi olmayan soğuk algınlığı varsa.
• Son 14 gün içinde hasta (enfekte ) olan bir kişiyle temas kurduysanız,
• Son 14 gün içinde Corona virüsüne yakalandığından şüphelenilen, ancak henüz bir test sonucu
almayan bir kişiyle temas kurduysanız
• 60 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığınızdan dolayı risk grubunda yer alıyorsanız
Okula girmeniz yasaktır. Bu yasak polisin yardımı ile uygulanabilir. İhlal edenler cezalandırılacaktır.
Okula girme yasağı 17 Mart 2020 Salı gününden itibaren uzatılacak. O zaman sadece acil bakımdaki
çocukların ve mutlak gerekli yetişkinlerin okulda kalmasına izin verilecek. Çocukları yetiştirmek ve
almak için bir prosedür düzenliyoruz.
Pazartesi için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
Hiçbir koşulda hasta çocukları okula getirmemelisiniz.
Çocuk bakımı 06: 00-18: 00 saatleri arasında sağlanmaktadır.
Çocuklarını evde tutmak isteyen ebeveynler elbette bunu yapabilirler. Çocuğunuz gelmezse lütfen bizi
telefonla veya e-posta ile bilgilendirin.
Tüm çocukları evde bırakmanızı şiddetle tavsiye etmekteyiz. Şimdi, hasta (öksürük, ateş - Corona
henüz kanıtlanmadı) veya enfekte olduğu gösterilen insanlarla doğrudan temas halinde olan üç
meslektaşımız var. Her üç meslektaşımız da Cuma gününe kadar okuldaydı. Sadece Cuma akşamı veya
Cumartesi günü gerekli bilgileri aldılar, bu yüzden sizi sadece şimdi bilgilendiriyoruz.
Sabah 10 ile akşam 6 arasında çocuklarınız için öğrenme materyalleri almalısınız. Meslektaşlarımız her
çocuk için bir günlük oluşturdu ve yazdırdı. Önümüzdeki haftalar için bir çalışma programı ve başka
görevler de var. Okulun giriş kapısında bunun nasıl çalıştığını tam olarak öğreneceksiniz. Yanınızda
büyük bir çanta getirdiğinizden emin olun.
Okulun kapatılması,
Ortaya çıkan durum, ebeveyn olarak sizin için özel bir yükümlülüktür. Çocukların bağımsız olarak
öğrenmeye devam etmeleri artık çok önemlidir. Daha büyük çocuklar bunu küçük çocuklardan daha
iyi yapabilir. Burada ebeveynlerin daha da fazla yardım bu etmesi gerekiyor.
Çocuğunuz için sabit çalışma saatleri ayarlamanız faydalı olacaktır. Örneğin, sabah 9'dan 11'e ve
sonra tekrar 13:00 ila 15:00 arasında. Çocuğunuza öğrenme günlüğünde ne kadar süre ve
öğrendiklerini yazmasını isteyin. Bu aynı zamanda genel bakış tutmanızı kolaylaştırır. Mesela Cuma
günü cocugunuzun nasıl çalıştığını özetleyeblirsiniz.
Sonunda tüm çocuk kitapları okunabilir. Bunu öğrenme günlüğüne yazmak da iyidir. Tabii ki, yemek
kitaplarından tarifleri okuyabilir ve yemek planları hakkında tavsiyelerde bulunabilirsiniz.

Çocuklarınızın kaygısızca diğer çocuklarla oynamasına izin vermeyin. Duruma göre; oyun ve destek
kişilerini nasıl düzenleyebileceğinizi dikkatlice düşünün.
Bunlar sert önlemler. Hala sakin ve dikkatli olmalıyız. Sosyal temaslar en aza indirilmelidir, bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesi gerekir: vitaminleri alın ve temiz havaya çıkın.

Yine bir ipucu olarak: Coronavirus hattı (030) 9028-2828
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