
 

 

EBEVEYN BİLGİSİ 
 

Sayın bayanlar ve baylar, 
Kreş ve okul öğrencilerinin değerli ebeveynleri ve velileri, 
 
Yaz tatilinden sonra okullarda ve kreşlerde düzenlenmiş normal işleyiş başlamıştır. 
O zamandan beri, toplum kurumlarında enfeksiyona karşı korumaya yüksek öncelik 
verilmiştir. Hessen Kültür Bakanlığı, Offenbach’taki okullarda uygulanmakta olan 
revize edilmiş genel hijyen planı (28 Eylül 2020 tarihli 6.0 sürümü) yayınlamıştır. İl 
sağlık müdürlüğü, aynı şekilde uygulanacak olan tamamlayıcı hijyen önerileri 
düzenlemiştir. 
 
Offenbach’taki yaz tatilinden sonra, düzenlenmiş yerel kısıtlamalar sayesinde 
enfeksiyon sürecini, sağlık sistemi aşırı yüklenmeyecek ve okullar ile kreşler 
yenilenen önemli kısıtlamalar olmaksızın eğitim ve öğretim görevlerini yerine 
getirebilecek şekilde kontrol etmek mümkün hale gelmiştir. Bu şekilde uzun süreli 
kapanma durumlarından kaçınılabilir. 
 
Ren-Main bölgesinin tamamında Covid-19 yeni enfeksiyonlarının mevcut gelişimi, 
sonbaharda ve önümüzdeki kış aylarında enfeksiyon sürecini kontrol edebilmek için 
yine belediye makamlarından uygun bir reaksiyon talep etmektedir.  
 
Offenbach’ta şu anda Covid-19 yeni enfeksiyonlarında yüksek bir sayı 
kaydedilmektedir. 16 Ekim 2020’deki 7 günlük vaka 100.000 kişi başına 110,5 
vakaydı. Mevcut bilimsel bilgilere göre, çocuklar virüsün bulaşmasında çok önemli 
bir rol oynamamaktadır. Şimdiye kadar, Offenbach’ta yaklaşık 2.500 çocuk, okul 
sınıflarında veya kreşlerde pozitif vaka meydana geldiği için test edildi. Bu bağlamda 
yalnızca birkaç pozitif test sonucu bulundu. Bu nedenle il sağlık müdürlüğünün 
verilerine göre çocuklar arasında enfeksiyon olasılığı şimdiye kadar çok düşük 
seyretti. Normalde çocuklar yetişkinlerden enfekte olur. Bu sonuçlar endişe kaynağı 
değildir, ancak kurumların sonbahar tatilinden sonra da çalışmaya devam etmesini 
sağlamak için bu durum koordineli önleyici eylem çağrısında bulunmaktadır. 
 
Ortaokullarda alınacak önlemler 
 
Offenbach, Hessen Eyaleti’nin eskalasyon ve önleme modeline göre ve komşu 
şehirler, ilçeler ve bakanlıklarla koordinasyon içinde hareket eder. Sonbahar 
tatilinden sonraki iki hafta içinde, ortaokullar artık dersler sırasında ihtiyati tedbir 
olarak ağız ve burun maskesi takmak zorundadır. Beden eğitimi dersleri yalnızca 
temassız yapılabilir. Kreşlerde, eğitimciler ayrıca kendi gruplarının dışında bir ağız 
ve burun maskesi takacaklardır. Ne yazık ki, bu koruyucu önlem ve ilgili kreş 
gruplarının katı bir şekilde ayrılması, bazı kreşlerde bakım süresinin kısalmasına 
neden olabilir.  
 
Bu önlemler şu anda korona virüsün yayılmasını önlemenin ve okulların veya 
kreşlerin bölge çapında kapanmasını önlemenin en etkili yoludur. Maske takma 
zorunluluğu orantılıdır. Yalnızca, genişletilmiş kapatma önlemlerinden çok daha 
fazla etkilenecek olan kişilerin haklarına küçük bir müdahaleyi temsil eder. 
Artan yerel enfeksiyon oranı, nüfusun mesafe ve hijyen kurallarına uymayan 
kısımlarının riskli davranışı ile tetiklenmeye devam etmektedir. Riskli bölgelere 
seyahat ederken hala bulaşma riski söz konusudur. Ne yazık ki, sonbahar sıcakları 
ve az güneş ışığının olduğu zamanlar, korona virüsün yayılması için elverişli 
zamanlardır. Bu nedenle sizden bulunduğunuz ortamları düzenli olarak 
havalandırmanızı rica ediyoruz. 
 



Polis ve belediye zabıtası şehirde, barlarda ve restoranlarda ile Offenbach toplu 
taşıma otobüslerinde, örneğin ağız burun maskesi takılması ve temas 
kısıtlamalarının uygulanması için yoğun kontroller yürütmektedir.  
 
Sonbahar tatilinin ardından, korona koşullarında okullarda düzenlenmiş normal 
işleyiş devam edecektir. Lütfen ek düzenlemeleri dikkate alın ve çocuğunuzdan 
buna göre davranmasını isteyin.  

Kreş ve okullarda enfeksiyonla mücadele 
 
Ebeveynler, il sağlık müdürlüğünün çocuklarının okulundaki bir enfeksiyonla nasıl 
başa çıkacağı konusunda sürekli endişe duyar. Bu bağlamda, okulda olası 
enfeksiyon riskinin, her bir enfeksiyon vakası için ayrı ayrı değerlendirildiğini 
bilmenizi isteriz. Prosedür her zaman önceki durumlarda olduğu gibi değildir. İl 
sağlık müdürlüğü doktorları, her vakayı çeşitli risk faktörlerine göre, bir sınıfın veya 
kreşin tamamının ya da yalnızca bazı çocukların karantinaya alınması ve/veya test 
edilmesi gerekip gerekmediğini kontrol eder. Risk değerlendirmesi belirlenen 
kriterler doğrultusunda yapılır. Bunun için şunlar gibi sorular ele alınır: Sürekli maske 
takılmış mı? Sınıflar ne kadar iyi havalandırılmış? Çocuklar ne kadar birlikte yemek 
yemiş? Diğer çocuklarla temas ne kadar sık yapılmış? Enfeksiyon öğrenilmeden 
önce çocuğa ne kadar bulaşmıştı? Bu süre zarfında okulda nerede ve ne kadar 
kaldı? 
 
Bir çocuğun test edilip edilmediği sorusu her zaman doktorlardan ve 
laboratuvarlardan ne kadar test kapasitesi elde edildiğine bağlıdır. Semptomları olan 
hastalar, her zaman semptomsuz şüpheli vakalara göre önceliğe sahiptir. Ek olarak, 
çocukların genelde ait olmadığı risk gruplarındaki kişiler için yeterli test kapasitesi 
sağlanmalıdır. Bununla birlikte il sağlık müdürlüğü çocuklar için mümkün olduğunda 
test seçenekleri düzenlemeye çalışmaktadır.  
 
Başka bir soru ebeveynleri bilgilendirmekle ilgilidir. Nihayetinde, bu artık her 
durumda çok çabuk yapılamayabilir. Temasları takip etmek, sağlık müdürlüğünün 
sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar haftada yedi gün 
gerçekleştirdiği son derece zaman alıcı bir görevdir. Bulaşma sayısı artmaya devam 
etmesi durumunda temas takibi önemli bir çabadır. Bu nedenle, bazı durumlarda 
ebeveynler sağlık müdürlüğünden bildirim alamayabilir. Bu, özellikle sağlık 
müdürlüğü bu çocuk için başka bir işlem yapılması gerektiğini düşünmezse söz 
konusu olur.  
 
Ebeveynler için internette ve ebeveyn bilgilendirme hattında bilgiler 
 
Ebeveynler ve veliler olarak, çocuğunuzun gittiği kurumdaki olası bir enfeksiyon 
vakası hakkında tam olarak bilgilendirilmek istediğinizi çok anlıyoruz. Bununla 
birlikte, sağlık müdürlüğünün süreçlerinde mümkün olduğunca gecikmelerden 
kaçınmak için gelecekte bilgilerin yalnızca okul ve kreş yönetimi aracılığıyla 
aktarıldığı daha sık durumlar olabileceğini şimdiden anlamanızı rica ediyoruz.  
Bu nedenle, bilgiye ihtiyacınız olursa her zaman önce kurumunuzla iletişime 
geçmenizi rica ederiz. İl sağlık müdürlüğü, her gün diğer vatandaşlardan da gelen 
soruları artık derhal işleme alamamaktadır.  
 
Size okul ve kreşe ek olarak başka bir iletişim noktası sunmak için muhtemelen 21 
Ekim Çarşamba gününden itibaren vatandaş hattına ek olarak bir ebeveyn 
bilgilendirme hattı açılacaktır. Ardından, pazartesiden cumaya 10 - 16 saatleri 
arasında 069 840004-567 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. Bu hattan karantina, 
testler ve Covid-19 hastalığı hakkında genel bilgiler edinebilirsiniz. İl sağlık 



müdürlüğü için bir iletişim formunu ve ebeveynler için daha fazla bilgiyi çevrimiçi 
olarak şu adresten de edinebilirsiniz: www.offenbach.de/corona-eltern.  
 
 
 
Tamamlayıcı bilgi seçenekleri: 

 Halkla ilişkiler ofisi, seyahatlerinden geri dönenler için 

www.offenbach.de/reiseinfo bağlantısından edinebilecekleri çok dilli bilgi 

sağlamaktadır. Buraya kişisel veri gönderilmediğinden, bu bağlantı 

Messenger hizmetleri üzerinden dağıtılabilir. 

 

Saygılarımızla, 

 

Sabine Groß      Paul-Gerhard Weiß 

Kreş Departmanı Müdürü    Okul Departmanı Müdürü 

 

Offenbach am Main, 22 Ekim 2020 

http://www.offenbach.de/corona-eltern

