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Sevgili GGS Kremenholl aileleri,      20 Nisan 2020 Remscheid 
 
Hem okul personeli (öğretmenler, OGS çalışanları, vs.) hemde çocuklar arasında risk grubuna ait 
şahıslar var, bu nedenle önümüzde ki dönemde sınıfta veya OGS'de veya Acil Bakım Grubunda bu 
kişilerin bulunmamaları gerekmektedir.  
Yetişkinler için çeşitli sebepler olabilir (60 yaş üstü, ön hastalıkları, engellilik, gebelik).  
Bu kişilerin okula gelememe sebebinin nedenlerini sizlerle paylaşamiyacağımızı anlayışla 
karşılayacaksınızdır. Telefon, e-posta veya mektup yoluyla mesafeli iletişim genellikle mümkündür 
(akut hastalık durumu hariç).  
 
4 Mayıs 2020'den itibaren 4. sınıfın okulda tekrar derse başlaması planlanmaktadır.  
1., 2. ve 3. sınıflar için henüz bir zamanlama mevcut değildir.  
Bununla birlikte çocuklardada ön hastalıkların bulunması mümkündür ve bu nedenle onlarında 
önümüzdeki dönemde derse katılmaları uygun değildir. Bu durumda lütfen okul yönetimine 
çocuğunuzun bir ön hastalık nedeniyle derse katılamiyacağını yazılı olarak bildiriniz. Çocuğunuza 
evde yapabileceği ödevler verilecekdir.  
 
Coronaya dair önemli ön hastalığı olan kişilerle aynı evde yaşayan çocuklar için kendilerinin özel izinli 
sayılmaları mümkündür. Bunun icin okul yönetimi hastalığı olan kişiye dair doktor raporu (içeriğinden 
coronaya dair önemli ön hastalığı bulunduğu anlaşılan) ve çocuk için yazılı izin başvurusuna (Attest) 
ihtiyaç duyar. Daha fazla bilgi için lütfen sınıf öğretmeniyle iletişime geçiniz. 
 
18 Nisan 2020 Kuzey Ren-Vestfalya Eğitim Bakanlığı'nın okul e-postasından (no 15) alıntı:  
Öğrencilerin derse katılımı  
Öğrencilerin Corona virüsüne (COVID-19) dair önemli olan ön hastalıkları var ise veliler - gerekirse bir 
doktora danışdıktan sonra çocuklarının okula gitmelerinin sağlıkları için bir risk oluşturup oluşturmadığına 
karar vermelidirler. Bu durumda veliler okulu derhal yazılı bir şekilde çocuklarının okula gitmeleri halinde bir 
ön hastalık sebebinden dolayı sağlıklarının tehdit altında olabileceğini bilgilendirmelidirler. Veri koruması 
sebebiyle mevcut olan ön hastalığın türü belirtilmek zorunda değildir. 
Özellikle aşağıda belirtilen ön hastalıklarda - yaşdan bağımsız olarak - Corona virüsü (COVID-19) ile enfekte 
olunduğunda hastalık seyrinin ağır geçme riski yüksekdir: 

• Terapi gerektiren Kardiyovasküler Hastalıklar (örn. Koroner Kalp Hastalığı, Yüksek Tansiyon)  
• Akciğer Hastalıkları (örn. COPD/KOAM, Bronşiyal Astım)  
• Kronik Karaciğer Hastalıkları  
• Böbrek Hastalıkları  
• Onkolijik Hastalıklar  
• Diyabet  
• Zayıf Bağışıklık Sistemi (örn. bir hastalıkdan dolayı oluşan Bağışıklık Sistemi Yetmezliği veya sürekli 

alınması gereken ilaçlardan dolayı bağışıklık sisteminin etkilenmesi ve zayıflaması (örn. kortison)  
 

Saygılarla 
 
 
Okul Müdürü 
 


