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Sayın anne babalar, sayın veliler 

 

Saarland Eyalet Hükumeti, güncel olarak çok yüksek olan korona enfeksiyon sayısı ve de 

Saarland hastanelerindeki yoğun bakım odalarının gittikçe yükselen doluluk oranı 

nedeniyle ve halkı korona enfeksiyonunun daha çok artmasından korumak üzere ve artışın 

tam olarak kontrol alına alınmasını sağlamak üzere korona yönetmeliğini 11.12.2021 

tarihinden itibaren yeniden düzenledi. Birçok alanda artık daha sert tedbirlere karar verildi. 

Fakat aynı zamanda kolaylıklar da getirildi, korona pekiştirme aşısını (Booster) yaptıran 

kişiler 2G-plus için gerekli günlük test sunma zorunluluğundan muaf tutuldu. Artık 

pekiştirme aşısı (Booster-Impfung), 2G-plus sahibi olunduğunun ispatı olarak yeterli 

oluyor.  

Tüm toplumsal alanlarda geçerli olan bu kural, okullarda haftada iki defa yapılan testlerde 

de dikkate alınıyor. Çocuğunuz tam olarak aşı korumasına sahipse ve buna ek olarak 

pekiştirme aşısını da (Booster) yaptırdıysa, gerekli ispat sunularak haftada iki defa yapılan 

testlerden muaf tutulabilir. Tabii ki isteyenler okulda yapılan testleri yaptırmaya kendi 

arzularıyla devam edebilirler.  

Bildiğiniz gibi on sekiz yaşından küçük öğrencilerin okulda düzenli olarak yapılan testlere 

katıldıklarını veya diğer türlü bir ispatı okula sunduklarını gösteren ve 2G ve 2G-plus ispatı 

olarak da geçerli olan, okul dışında kullandıkları belgeler, 23.12.2021 tarihinden itibaren 

geçerliliklerini kaybedecek. On sekiz yaşından küçük öğrenciler için yeni belgeler 

04.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olacak.  

11.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni korona yönetmeliği uyarınca on 

sekiz yaşından küçük öğrenciler bu tarihten itibaren sürekli belge yerine örneğin bir test 

merkezinden alınan bir test sertifikasını veya mümkünse bulunulan yerde yaptırılabilecek 

bir testi, 2G ve 2G-plus ispatı olarak kullanabilir. Bu imkân, özelikle Noel tatili 

(Weihnachtsferien) boyunca önemli olacak. 

Noel tatilinden sonra okulun tekrar açılabilmesini sağlamak üzere her öğrenciye, tatilde 

kendilerine uygulamak üzere okul tarafından altı adet test kiti verildi. Son test mümkün 

olduğunca okulun açılma tarihinden (03.01.2022) bir gün önce uygulanmalı. Böyle bir 

testin nasıl uygulanması gerektiğine dair bilgiler kit kutularında mevcut.  



 

 

Zamanında hatırlatma yaparak veya çocuğunuz testi henüz kendisi yapamıyorsa, 

çocuğunuza test yaparken yardımcı olarak, çocuğunuza destek olmanızı rica 

ediyoruz. 

Lütfen size okul tarafından verilen, negatif test sonucuna dair beyan formülerini 

doldurun ve okulun açılacağı ilk gün çocuğunuza verin. 

Bunun yerine alternatif olarak tabii ki bir test merkezinden verilen ve okulun açıldığı ilk gün 

24 saatten eski olmayan bir test sertifikası da okula sunulabilir.  

Sonuç pozitif çıktıysa durumu lütfen hemen aile hekiminize bildirin. Aile hekiminiz 

bu durumda gerekli işlemleri yapacaktır. Çocuğunuz bu durumda okula 

gelmemelidir. Çocuğunuzun okula gelemeyeceğini lütfen okula da bildirin.  

Sevgili anne babalar, sevgili veliler, okula gitme mecburiyetinin ve derslere katılmanın 

büyük önemi dikkate alındığına, bir test beyanının veya test sertifikasının sunulması, her 

ne kadar okulun açıldığı ilk gün derslere katılmak veya öğleden sonra bakım gruplarına 

katılmak için şart değilse de, korona zamanında da yeni yıla mümkün olduğunca güvenli 

bir şekilde giriş sağlayabilmek için desteğinize ihtiyacımız var. Bu nedenle anlayış 

göstermenizi ve okulda enfeksiyondan korunmaya yönelik bu önemli tedbir konusunda bizi 

desteklemenizi ümit ediyoruz. 

Test merkezlerinde test yaptırdığınız için, size okuldan verilen test kitlerine ihtiyacınız 
yoksa bunları tabii ki okula geri verebilirsiniz.  

 


