
 

 
 
Basın Bülteninin Türkçe‘ye Çevirisi 

 
Liestal, 30 Nisan 2020 

 
 
Pandemi Önlemlerinin Kademeli Olarak Hafifletilmesi 

 
Sınıfa Geri Dönüş 

Federal Konseyin 29 Nisan kararı nedeniyle Basel Landschaft Kantonundaki zorunlu eğitim 
kapsamındaki okullar 11 Mayıs’tan itibaren tekrar örgün eğitime başlıyor.  Bununla birlikte kapsamlı 
bir koruma konsepti sınıf eğitimine eşlik edecek.  

 
11 Mayıs'tan itibaren Basel Kantonunda  ilk ve orta okul öğrencileri  ders başı yapıyor.   
Eğitim, Kültür ve Spor Müdürlüğü (BKSD) bu adımı pandemik önlemlerin aşamalı olarak 
azaltılmasının bir parçası olarak atıyor ve okulları  çocuklar ve gençlerin bir arada öğrenme 
etkinliklerini gerçekleştirdikleri bir buluşma noktası olarak açılıyor.  

 
Kapsamlı Koruma Tedbirleri 
 
Federal Sağlık Dairesine göre (BAG)  çocuklarda koronavirüs sebepli hastalanma oranı 
yetişkinlere göre daha az olmakla birlikte çocuklar salgın taşıyıcı olarak da görülmüyorlar. Bu 
nedenle Federal Konsey, ulusal koruma tedbirlerine uyulması şartıyla yüz yüze egitime izin 
vermektedir. Bu öğrenciler arasında daha önce uygulanan sosyal mesafe kurallarını geçersiz 
kılmaktadır. Hijyen ve koruyucu önlemlerin ötesinde, şu anki istisnai durumda okul faaliyetlerini 
sağlamak için gerekenleri de kapsamaktadır. 

 
Bununla birlikte Eğitim, Kültür ve Spor Müdürlüğü okullar için kanton koruma tedbirlerini 
oluşturdu. En önemli öncelik, çocukların ve bir risk grubuna mensup personelin korunmasıdır. 

 
Zorunlu Eğitim Uygulaması 
 
Esas olan zorunlu eğitimdir. Dersler okullardaki geçerli ders planlarına uygun olarak, normal sınıf 
ortamında gerçekleştirilir. Koruma önlemlerinin gevşetilmesi ilkokul ve ortaokullara ek olarak 
müzik okulları, yurt ve özel okullar için de geçerlidir.  BKSD « Yarım Sınıf Uygulaması » 
senaryosunu yoğun bir şekilde inceledi. Mevcut düşük enfeksiyon oranı, büyük organizasyonel ve 
eğitimsel zorluklar aynı zamanda korona krizindeki sürenin belirsizliği göz önüne alındığında, 
BKSD okula tüm sınıflarla başlamaya karar verdi. 

 
Çocuk Bakımı: Normale  Dönüş 
Okullarda yüz yüze öğretimin yeniden başlamasıyla birlikte gündüz bakım merkezleri, çocuk bakım 
tesisleri gibi okullar ile paralel faaliyet gösteren kurumlar da büyük ölçüde olağan iş hayatına 
geçeceklerdir. Buralarda da BAG´ın (Federal Sağlık Departmanı) hijyen yönetmeliklerine ve diğer 
koruyucu önlemlere uyulması gerekmektedir. Korona sebebiyle çocuk bakım hizmetleri 
kullanılmadıkça, mayıs ayı aile katkı payları talep edilmeyecektir.  

 
 
 
Übersetzung: Türkisch HSK Koordinatorin  
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