
 

 

Koronavirüs ile mücadelede tavsiyeler 

Kıymetli veliler, 

Koronavirüs pandemi sürecinde her geçen gün yeni zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu mektubumla sizin 
günlük yaşamınızın ve çocuğunuzun okul hayatının mümkün olduğunca güvenli olmasını sağlayacak çok 
pratik tavsiyeler vermek istiyorum.  

1. Siz ve çocuklarınız özellikle;  
 dirsek içine öksürme ve hapşırma, 
 yönetmelikte bildirildiği üzere, ağzın ve burnun kapatılması yani maske takma, 
 elleri sabunla düzenli bir şekilde -en az 20 saniye boyunca- iyice yıkama, 
 mümkün olan her yerde diğer insanlardan en az 1,5 metre mesafe bırakma, 
 tokalaşmama, 
 şimdilik arkadaşlarla sarılmama, 
 elleri yüzden uzak tutma  
 hususlarında lütfen dikkatli olunuz! 

 
2. Lütfen kendinizi ve diğer insanları koruyunuz ve aşağıdaki konulara dikkat ediniz!  

 Şimdilik en fazla bir aile ile bir araya geliniz! 
 Özel temaslarınızı mümkün olduğunca sınırlandırınız! 
 Herhangi bir kutlama yapmayınız! 
 Üşütme belirtilerinde (öksürük, burun akıntısı veya ateş) okula veya işe gitmeyiniz! 
 Belirtilerin şiddetli olma durumunda doktorunuz ile telefonla irtibata geçiniz! 
 Korona testi yaptırdıktan sonra sonucu bekleyiniz ve evde kalınız! 
 Hastaysanız veya test yaptırdıysanız okula ve iş yerine haber veriniz! 
 Testin pozitif olma durumunda okula ve iş yerine hemen haber veriniz! 
 Korona testinin pozitif olma durumunda veya karantinadayken kesinlikle evde kalınız! 

Lütfen bochum.de/corona internet sayfasından ve medyadan güncel Korona tedbirleri ile alakalı düzenli 
bilgi alınız. Yukarıdaki tavsiyeleri lütfen ciddiye alınız. Yaşamakta olduğumuz pandemi sürecini sağ salim 
atlatmamız ve güvenli bir şekilde okul derslerine devam etmemiz sadece bu tavsiyelere hep beraber 
uyarsak mümkün olacaktır.  

Sorularınız mı var? Lütfen buergerinfo@bochum.de adresine yazınız! 
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Eğitim, kültür ve spordan sorumlu belediye başkan yardımcısı 


