
    

Sprache: Türkisch 

 Hijyen önlemlerinin uygulanmasında çocuğuma nasıl destek olabilirim? Ebeveynler ve yasal vasiler için bilgi  Değerli velilerimiz ve yasal vasilerimiz,  Geride bıraktığımız birkaç haftadan sonra, çocuğunuz tekrar okula başlayacaktır. Mevcut durumdan dolayı, okul hayatının düzenlenmesinde, katılımcıların pek aşina olmadığı  kurallar geçerli kılınmıştır ve bu kurallara uymaları için öğrencilerden  çok fazla disiplinli olmaları talep edilmektedir. Ebeveyn veya yasal vasi olarak çocuğunuzu Sağlık koruma yönergelerine uymada destekleyebilirsiniz. Marburg şehri Sağlık Müdürlüğü, Şehir-Bölge Veliler Meclisi ve Eğitim Müdürlüğü, çocuğunuzu okulun başlangıcına nasıl hazırlayacağınız ve“yeni” Okul günlük yaşamında nasıl güvenle eşlik edeceğiniz konusunda sizlere öneriler sunmak için bu bilgi mektubunu birlikte hazırladılar.  Rol model olun: Corona hakkında nasıl konuştuğunuza dikkat edin ve çocuğunuzun sorularına açık olun. Bilgiyi aktarma  şekliniz kaygı ve güvensizliği azaltabilir de artırabilir de. Çocuğunuzla mevcut durum hakkında sakinleştiricek şekilde konuşun ve mesafe koruma kuralının mantığını açıklayın. Temel ilke diğer insanları enfeksiyondan korumaktır.   Aşağıdaki temel kurallar çocuklarla konuşulmalı ve gerekirse eğlenceli bir şekilde açıklanmalıdır: • 1,50 metre mesafe bırakın (örneğin: "yatağınız veya hava yatağınız kadar mesafe.") Tavsiye: Bir katlanır ahşap metre ya da cetvel alın ve 1.50 metrenin ne kadar olduğunu gösterin. • Ellerin iyice sabunlanması ve 20-30 saniye boyunca soğuk veya ılık suyla yıkanması (özellikle okul binasına girdikten sonra, aralardan (tenefüslerden) sonra, yemekten önce, tuvaletten sonra, burnunu sümkürdükten sonra , hapşırdıktan sonra veya öksürdükten sonra) • dirseğin iç kısmına hapşırın veya öksürün • yüzünüze dokunmayın.   Toplu taşıma araçlarında ağız ve burnu kapatan Maske (basit pamuklu kumaş yeterlidir) kullanmak zorunludur. Ağız ve burnu kapatan Maske takma tavsiyesine ek olarak, lütfen okulunuzun belirlediği yönergelere dikkat edin. Tavsiye: Çocuğunuzla birlikte rahat hissettikleri veya takmayı sevdikleri bir Ağız ve burnu kapatan Maske seçin. Evde doğru kullanım alıştırması yapın veya çocuğunuzla birlikte alışverişe çıkın, böylece toplum içinde Maske takmaya alışabilir. Lütfen çocuğunuza Ağız ve burnu kapatan Maske'yi muhafazası için bir kutu veya bir küçük poşet verin. Maske okuldan sonra en az 60 derecede yıkanmalıdır.   Çocuğunuzun gerekli tüm materyalleri ve okul dökümanlarını yanına aldığından emin olun. Çünkü öğrencilerin okulda kalemlerini veya kitaplarını  birbirleriyle paylaşmasına izin verilmeyecek.   Beslenme kutuları ve içecek şişeleri, karışıklık olmaması için öğrencinin isimi ile etiketlenmelidir. Ayrıca okula giderken yanlarına ıslak mendil vermenizi tavsiye ederiz.   Çocuğunuza, okula gidip gelirken ve ders aralarında mesafe koruma kuralına uyması  gerektiğini ve en iyi arkadaşları ile bile kucaklaşarak selamlaşmaması gerektiğini belirtin.  Hijyenle ilgili daha fazla bilgi Şehrin internet ana sayfasında bulunabilir (www.marburg-biedenkopf.de). 


