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Brackenheim, 17.03.2020

Henry-Miller-okulu pazartesiden itibaren, 16.3.2020, kapatılıyor

Sevgili ebeveynler,
bildiğiniz gibi okullar ve kreşler salıdan itibaren, 17.03.2020, kapalı.
Önlem olarak Henry-Miller-okulumuzu, pazartesiden itibaren, 16.03.2020, kapatmak zorundayız.

Neden?
Cumartesi, 14.03.2020, okul müdürümüze okulmuzda bulunan bir şüpheli corona virüsü vakası
bildirildi. Bu kişi bir riskli bölgede bulunmuş ve corona-enfeksiyonunu düşündürebilecek belirtiler
göstermektedir.
Fakat bu belirtiler kişinin kesin corona-enfeksiyonlu olduğu anlamına gelmez. Test sonuçlari
beklenmektedir.
Hasta hakkında bir bilgi veremeyiz, şahsiyet hakkı ve gizlilikleri korunması gerektiği
vurgulanmaktadır.
Bakım ve sağlığın korunması nedeniyle, Brackenheim belediyesi ile anlaşarak, Henry-Miller-okulu
pazartesi 17.03.‘den itibaren kapatılacaktır.
Lütfen cocuğunuz pazartesi evde kalsın!
Hiç bir cocuğa bakım hizmeti verilmemektedir.

Ne yapmalıyım?
Her şeyden önce sakin olun.
Corona-hastalığın ilk semptomları kuru öksürük, ateş, nezle olmak ve halsizlikdir. Bazı hastalarda
solunum sıkıntısı, boğaz ağrısı, vücut ağrıları, mide bulantısı, ishal ve ateşli titreme nöbeti de
görülür (kaynak: Sağlık bakanlığı)
Eğer çocuğunuz bu belirtileri gösterirse lütfen acil sağlık hizmetini (Tel. 116 117) veya sağlık
dairesini arayın (07131-493333, her gün saat 8-20 arası). Corona-enfeksiyonu veya hafif soğuk
algınlığı semptomları olup olmadığına doktor karar verecektir.

Nasıl devam edecek bu süreç?
Corona-virüsünün yayılmasını yavaştlatmak için kültür bakanlığı salı gününden, 17 Mart 2020,
itibaren tüm okullar ve kreşler için 19 Nisana kadar kapatma kararı aldı. Okullar pazartesi,
20 Nisanda, açılacaktır (Yumurta bayramı tatilinden sonra).
Lütfen sürekli okulumuzun internet sayfasına www.henry-miller-schule.de bakınız ve bilgi alınız.
Güncel bilgileri buradan sunuyoruz. Okul tatilinde de sayfamız sürekli güncellenecektir.
Tüm bilgilere sahip olmasakta, en önemli soruları cevaplamaya çalışacağız:

Okula nasıl ulaşabilirim?
Pazertesi 16.3.’den itibaren bu numaradan 07135-98 29 30 saat 8-12 arası okulumuza
ulaşabilirsiniz. Mail adresimize sekretariat@henry-miller-schule.de mail de yollayabilirsiniz.

Çalışmak zorundayım. Okul çocuğuma bakım hizmeti verebilir mi?
Malesef mümkün değil. Çünkü okulun kalabalık olması da hastalığın daha çok yayılmasına sebep
olur. Ancak polis veya itfaiye gibi meslek gruplarından ebeveynlerin çocukları için her okulda acil
hizmet verilecektir. Brackenheim belediyesi tarafından organize edilecektir. Diğer işletme ihtiyacı
olan, kritik personel ve temel servis personeli de bu hakka talep edebilir. Ancak acil bakım hizmeti
sadece 6. sınıflara kadar verilmektedir. Eğer ihtiyacınız olursa lütfen Brackenheim belediyesine
(Tel. 07135/1050) durumunuzu bildirin. Ayrıntılı bilgiler orada verilecketir.
Acil bakım hizmeti sadece yukarıda belirtilen meslek gruplarına verilmektedir-bu meslek
gruplarının arasında olmadığınız süre yardım alma hakkınız yoktur- mesleki olarak sizin için zor
olsada. Lütfen biribirinize yardım ediniz!

Ebeveyn görüşmeleri bu süreç içinde gerçekleşecek mi?
Hayır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Okul açıldığında yeni randevular alınmalı.

Çocuğum bu süreç içinde işletme stajına gidebilir mi?
Hayır. Okul kapalı olduğunda öğrenciler ellerinden geldiği kadar başkaları ile temas halinde
olmamalıdır. Üstelik okul tarafından da destek beklenemektedir.

Yumurta bayramı tatilinden sonra okul gezileri gerçekleşeçek mi?
Buna ilişkin bir karar daha alınmamışdır. Bir karar alındığında size haber verilecektir.

Okul kapalı olduğunda çocuğum nasıl ders calışabilir?
Okul sayfamızda çalışma kağıtları bulunacaktır veya mail ile gönderilecektir. Fakat bunu yapmamız
zaman alacaktır.

Size ve çocuğunuza en iyisini diliyoruz ve sağlıklı bir sekilde tekrar görüsecegimize seviniyoruz.

Henry-Miller-okulunuzun ekibi

