
OKUL VE ANAOKULU

Mümkünse çocuklarınıza evde bakmaya çalışın. Okullardaki devam

zorunluluğu 31 Ocak 2021 tarihine kadar kaldırılmıştır. 1'den 6'ya kadar olan

sınıflara devam eden öğrenciler, ebeveynlerinin çocuklara bakma ya da

bakım sağlama imkanları yoksa eğer, okulda eğitime devam edebilirler, aksi

takdirde uzaktan eğitime devam ederler. 7. sınıftan itibaren sadece uzaktan

eğitim verilmektedir. Mezun olma aşamasındaki 10. ve 12. sınıflar ile meslek

yüksekokullarının mezun olmak üzere olan sınıfları, mezuniyet sınavlarına

hazırlanmak amacıyla yüz yüze eğitime devam edeceklerdir.

Kreş ve gündüz bakım evleri açık kalmaya devam edecektir. Bu imkandan,

yalnızca evde bakım imkanınız yok ise faydalanmanız gerektiğini belirtmek

isteriz.

YEDİ GÜN İÇERİSİNDE 100.000 KİŞİ BAŞINA
200'DEN FAZLA YENİ ENFEKSİYON VAKA SIKLIĞI
OLAN BÖLGELERDE DAHA SIKI ÖNLEMLER
UYGULANACAKTIR

Geçerli bir neden olmadıkça 21:00 ile 06:00 saatleri arasında sokağa

çıkma yasağı uygulanmaktadır.

Geçerli bir neden olmadıkça (örn. iş yerine ulaşım, alışveriş veya doktora

gitme gibi gerekli haller) her bir kişinin hareket yarıçapının ikamet ettiği

yerin (kayıtlı adres) etrafında 15 kilometre ile sınırlandırılmıştır.

Bu bölgeye meslek veya iş ile ilgili olmayan nedenlerle veya günübirlik

geziler için girmek mümkün değildir.

Çocuklar veya öğrenciler sadece haklı sebeplerin var olması durumunda

anaokulu veya okulun acil durum bakım hizmetinden faydalanmalıdırlar.

Bu bölgeler için il ve ilçe yönetimleri tarafından daha fazla önlem

alınmalıdır:

AŞAĞIDAKİLER HALA GEÇERLİLİĞİNİ
KORUMAKTADIR:

Kendi evinizin dışında diğer insanlarla temaslar mutlaka asgari düzeyde

tutulmalıdır.

Mesafe, hijyen, günlük maskeler ve havalandırma ile ilgili kurallara her

zaman uyulmalıdır.

Mutlak surette gerekli olmayan (özel veya mesleki) seyahatlerden

kaçınılmalıdır.

Mümkünse, yabancı ülkelerdeki riskli bölgelere geziler şu sıralar

yapılmamalıdır.

Almanya'daki riskli bölgelere yapılan geziler için karantina

düzenlemeleri yürürlükte kalacaktır.

Perakende mağazaları, kuaför ve güzellik salonları, sanat, kültür ve

eğlence tesisleri, gastronomi ve otel işletmeleri kapalı kalacaktır.

TEMAS KISITLAMALARI

Halka açık ve kapalı alanlarda özel toplantı veya buluşmalara yalnızca kendi

hanenizin üyeleri ile birlikte ilave olarak en fazla bir kişiyle izin verilir.

Burada bakım nedeniyle bir gereklilik olması durumunda, 12 yaşına kadar

ilgili çocuklar ve engelli bir kişinin refakatçileri hesaba katılmamaktadır.

 KORONA DÜZENLEMESİ
MV İÇİN YENİ

EN ÖNEMLİ  KONULARA GENEL BAKIŞ
 TARİHİNDE GEÇERLİDİR 10/01/2021 -  31/01/2021


