Ruth-Schaumann-Schule
Staatliche Förderschule mit
überregionalem Förderzentrum Hören und Kommunikation
An die
Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und
Schüler im Präsenzbetrieb der
Ruth-Schaumann-Schule

Korona pandemisi çerçevesinde ilk okullarda (Grundschulen) ve teşvik okullarında (Förderschulen)
test zorunluluğunun başlamasına dair bilgiler
Sevgili anne babalar, sevgili veliler,
Test yapmak, Federal devletin ve eyaletlerin pandemi ile mücadelesindeki geniş kapsamlı stratejisinin
önemli bir parçasıdır. Okullarda enfeksiyondan korunma konusunda ek bir yapı taşı olarak Şubat 2021
tarihinden beri antigen hızlı testleri somut bir neden olmadan gönüllü olarak uygulanan bir tedbir
olarak sunulmaktadır.
Güncel korona virüs pandemisinde Federal Meclis Enfeksiyondan Korunma Kanununda 21.04.2021
tarihinde geniş kapsamlı değişiklere karar vermiştir. Bunların arasında, önceden saptanmış inzidens
değerlerine bağılı olarak tüm ülkede geçerli olan acil fren uygulaması bulunmaktadır. Federal kanun
hükümleri, okulların çalışmasını da içermektedir ve -kanun çıkarma prosedürü tamamlandığında
gerçekleşmesi beklendiği şekilde yürürlüğe girmesinden sonra- 26.04.2021 tarihinden itibaren
uygulanmak zorundadır. Bu durumda Saarland ilkokul (Grundschulen) öğrencileri ve teşvik okulları
(Förderschulen) öğrencileri 26.04.2021 tarihinden itibaren kendilerine haftada iki defa test yaptırmak
zorundadır. Çocuklarınız öğretmenlerden farklı olarak şimdiye kadar olduğu gibi okullarla
kooperasyon içerisinde olan hekimler, eczacılar ve yardım kurumlarınca teste tabi tutulmaya devam
edileceklerdir.
Bu testlerin yanında örnek hijyen planının kurallarına uymak, okullarda enfeksiyondan korunmanın
vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etmektedir. Maske takılmasına, havalandırmaya, mesafeye,
ellerin dezenfekte edilmesine sıkı bir şekilde dikkat edilmesine devam edilecektir.
Hedefimiz, korona virüs enfeksiyonunu bu şekilde mümkün olduğunca erken tespit etmek, bu şekilde
okulları daha güvenli bir mekân haline getirmek ve dolayısıyla mümkün olduğunca çok öğrenciyi,
öğretmeni, anne babayı ve diğer birçok kişiyi ayrıca korumaktır.

Testlerin uygulanması
Testler, haftada iki gün hekimlerce ve/veya bunların kalifiye elemanlarınca hekim huzurunda veya
eczacı, diş hekimi veya yardım kurumlarının eğitilmiş elemanları tarafından okulda uygulanacaktır. Bu
esnada testin uygulanması ile ilgili olarak üretici tarafından sunulan kullanım talimatnamesi tabii ki
dikkate alınacaktır.

Sadece burnun ön kısmından (burun sıvı numunesi, burun sıvı örneği, „sümük testi“) alınacak
numunenin kullanımına izin verilen testlerde sadece söz konusu numune kullanılacaktır. Bu örnek
alımında numune burnun ön kısmından, burunun yaklaşık 2 cm içerisinden burun direğinden
alınacaktır. Çubuk sadece burnun ön kısmına sokulmaktadır. „Sümük testi olarak da adlandırılan bu
örnek sıvı alımı çocukları fazla zorlamamakta ve çocukların çoğu tarafından kabul edilmektedir. Bu
testin nasıl yapıldığını size göstermek üzere bir film
https://www.saarland.de/mbk/DE/portale/bildungsserver/home/home_node.html adresinden
izlenebilir. Bu filmde bir genç kendisine test uygularken görülmektedir fakat burada burundan
numune almanın ne kadar kolay ve az zorlayıcı olduğu, açıkça bir şekilde gösterilmektedir.
Şimdiye kadar okullarda uygulanan LYHER-Antigen-Testkit ve MP Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card
olarak adlandırılan test kitleri için, az zorlayıcı şekilde burundan numune almak dışında ağız-geniz
numunesi ve (ağızdan genzin arka bölümüne ulaşılarak numune almak) ve burun-geniz numunesi de
(ağızdan genzin arkasına ulaşarak numune almak) şeklinde uygulanabilir. Genelde bu iki test türünde
de burun sıvı numunesi alınır („sümük testi“).

Okulumuzda testleri uygulayan:
Dr. Fabian Hau

Testler her hafta şu günlerde yapılır:
Dienstag und Donnerstag von 8:00 – 9:00 Uhr

Test soncu
Test sonucu yaklaşık 30 dakika sonra ortaya çıkar. Test sonucu negatifse çocuğunuz derslere
katılmaya devam edebilir ve kendisine bir test belgesi verilir. Bu belge, böylesine testler şart koşan
diğer yerlerde de kullanılabilir.
Test sonucu pozitifse, çocuğunuzda korona virüs enfeksiyonu olduğu şüphesi doğar. Okul sizleri bu
durumdan haberdar eder. Bu durumda çocuğunuzu okuldan almak zorundasınız, çünkü artık derslere
katılamayacak ve okula devam edemeyecektir.
Okul olarak Enfeksiyondan Korunma Kanunu (Infektionsschutzgesetz) hükümleri uyarınca (§ 6 fıkra 1
No. 1 harf t ve § 8 fıkra 1 No. 7 IfSG) buna paralel bir şekilde Sağlık Dairesi’ne çocuğunuzun pozitif
testini bildirmek zorundayız. Sağlık Dairesi’nin sizle irtibata geçebilmesi için bu bildirimi yaparken,
Sağlık Dairesi’ne bazı bilgileri, örneğin soyadınızı, çocuğunuzun adını ve sınıfını, adresinizi, telefon
numaranızı ve test tarihini bildirmek zorundayız. Çocuğunuz, Sağlık Dairesi sizle irtibata geçene kadar
evde ev izolasyonunda kalmalıdır ve dışarıyla ve daha çok kişilerle kontak kurmamalıdır. Sağlık Dairesi
daha sonra daha neler yapılacağı konusunda size bilgi verecektir. Sağlık Dairesi bir karantina
öngörürse ve siz bu nedenle çocuğunuza evde bakmak zorunda kalırsanız, icabında çocuklardan
dolayı hastalık parası talep edebilirsiniz (§ 45 fıkra. 2a SGB V uyarınca ücretsiz izin).

Test yükümlülüğü
26 Nisan 2021 tarihinden itibaren yüz yüze derse ve öğleden önceki pedagojik programa ve öğleden
sonra bakım programına veya FTGS çerçevesinde tatil bakımına sadece Test yükümlülüğünü yerine
getirenler katılabilir. Test yükümlülüğü, haftada iki defa okulda sunulan testlere katılarak yerine
getirilebilir.
Test yükümlülüğünün yerine getirilmesi bunun dışında şu şekilde yerine getirilebilir: Okulda test
yapılan her iki gün için, çocuğunuzun SARS-CoV-2 virüsü ile enfekte olmadığına dair başka bir ispat
sunulabilir (corona pandemisi ile mücadele yönetmeliği § 5a). Özel bir test noktasında veya Saarland
Eyaletinin görevlendirdiği bir test noktasında negatif sonuçlanmış bir SARS-CoV-2 PoC-Antigen-Testi
veya kendine uygulanmış bir test yapıldığını onaylayan test belgeleri geçerlidir. Diğer şekilde sunulan
bir ispat ancak, bir gün önce okulda sunulduysa veya aynı gün yapıldıysa kabul edilecektir.
Lütfen dikkat: Özel test noktalarının düzenlediği belgeler, aile kapsamında yapıldıysa ve işletici
sıfatıyla veya bir hizmet alımı kapsamında yapılmadıysa kabul edilmeyecektir.
Okulda sunulan testlere katılma imkânı sadece korona virüs enfeksiyonuna işaret eden semptomlara
sahip olmayan kişiler içindir. İlgili semptomlara sahip kişilerin okula girmeleri yasaktır (bak. örnek
hijyen planı). Çocuğunuzda bu tür semptomlar varsa, semptomsoz en az iki gün geçirene kadar evde
kalmak zorundadır. Tam tanı için çocuğunuzu bir hekime göstermenizi öneririz (daha önce
muayenehaneye telefon edin). Hekime gitmenin gerekli olup olmadığına tabii ki siz karar
vereceksiniz.
Çocuğunuzun okuldaki testlere katılmasını kabul etmiyorsanız, çocuğunuzu istediğiniz formda yazılı
bir mazeretle yüz yüze öğretimden alabilirsiniz. Bu durumda yüz yüze derslere katılmak, pedagojik
programa ve okul ve tatil günlerinde bakım programına katılmak mümkün değildir.
Tek istisna çocuğunuz -genelde tıbbi nedenlerle- testlere katılamıyorsa ve bunu tedavi gördüğü bir
hekim tarafından bir raporla ispatlandığı durumlarda mümkündür. Bu durumda bakım yasağı geçerli
değildir, çocuğunuz okula gelebilir.
Çocuğunuzu yüz yüze öğretimden aldıysanız da, okula girme yasağı olsa da, çocuğunuzun okula
devam etme yükümlülüğü sürer. Bu durumda „evden öğretime“ katılmak zorundadır.
Okul hukuku kapsamındaki kurallar gereği yüz yüze öğretimde girilmesi gereken sınavlar (örneğin
yazılı sınavlar) için okula gelmesi gerekir. Çocuğunuz bu durumda imkanlar elverdiği takdirde okula
yüz yüze devam eden öğrencilerden ayrı bir mekânda sınava katılacaktır. Korona pandemisi ile
mücadele yönetmeliği § 5a uyarınca SARS-CoV-2-Virüsü ile enfekte olunmadığına dair bir ispat gerekli
değildir. Bu durumda öğrenciler okul tarafından belirlenen bir saatte okula gelecek ve sınavdan
hemen sonra okuldan çıkacakladır.
Çocuğunuz, akut bir hastalıktan dolayı veya diğer bir nedenle mazeretli bir şekilde testlere katılmazsa,
iyileştikten sonra okula tekrar gelebilir ve testlere katılabilir.
Çocuğunuzu testlerden sildirmezseniz ve alternatif bir ispat da sunamazsanız, çocuğunuz okula
giremez. Bu durumda size hemen haber verilecek ve çocuğunuzu okuldan almanız rica edilecektir.

Kabul beyanı ve verileri korumaya dair beyan
Uygulanan test olanağı için bir kabul beyanı okula daha önce verilmişse, test yükümlülüğü
çerçevesinde testlerin uygulanması konusunda anne babaların ve velilerin kabul beyanına gerek

yoktur. Henüz kabul beyanı vermediyseniz ve çocuğunuzu yüz yüze öğretimden sildirmek
istemiyorsanız, kabul beyan formunu doldurup imzaladıktan sonra okula veriniz.
Ekteki verileri koruma beyanı bilgilerinize sunulmuştur.
Çocuğunuzun testlere katılmasını siz istiyorsanız fakat çocuğunuz testlere katılmak istemiyorsa, bu
durumda tabii ki test yapılmayacaktır. Bu durumda size hemen haber verilecek ve çocuğunuzu
okuldan almanız rica edilecektir.

Teşekkürler, candan selamlar

