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Milli Eğitim Bakanlığı maske gereksinimini 1 Eylül 2020 itibari ile kaldırdı. Bununla birlikte, okulların 
sınıfta MNB takmaya devam etmesi için okul topluluğuyla anlaşması olasılığı da vardır. Okul 
topluluğumuzun komiteleri ile birlikte koordinasyon süreci için biraz zamana ihtiyacımız olduğundan, 
sınıflar 32 ögrenciye kadar ve sınıflarımızda minimum 1,50 m mesafe olmadigi için bu zamana kadar 
maskeleri takmaya devam etmek istediğimizi anlayisla karsilamanizi rica ediyorum. Çocuklar bu 
koşullarda sınıfta tutulabilir. 
 
Düren Sağlık Ofisi, maske takmanin gerekliliğine uymaya devam etmenizi önerir: 
Web sitesinden bakabilirsiniz. 
Düren ilçesinin sağlık bakanlığı, bölgedeki tüm ortaokulları ve bu seviyedeki okullar için maske tavsiye 
etmektedir. 
Sınıfta daha önce uygulanan maske takmaya uyulacak yerlerin; Bu bölgenin okul yetkilisi olduğu 
Düren ve Jülich'teki dört meslek yüksek okulu için geçerlidir, 
aynı zamanda ortaokul ve bu seviyedeki kapsamlı okulların yanı sıra, içinde bulunan yüksek okullar 
için de genellikle ilgili kurumun yetkisindedir. 
Bazi kurumlar acisindan yanlis aciklanan ; "Epidemiyolojik (salgin hastalik) açıdan bakıldığında, 
Maskelerden vazgeçmek lazim, "diyor ilçe sağlık departmanı başkanı Dr. 
Norbert Schnitzler. 
 
Maske, kamusal alanlarda önemli bir yapı taşıdır 
enfeksiyon baskısını ve dolayısıyla popülasyonda Covid19 yayılma hızını azaltmak içindir. Özellikle 
hastalık bulaşma, ilk oluşumdan önce bile fark edilmez. 
İlçe sağlık departmanı sizi hastalık belirtileri hakkında bilgilendiriyor.  
Günlük maskeler; 
Okullarda da önemli ve etkili bir faktör olarak görülür, 
Korona virüsün düzenli havalandırmaya ek olarak hava yoluyla bulaşmasını önlemek içindir. 
Maskeler artık sınıfta takılmıyorsa, potansiyel olarak hastalık durumunu yaygınlaştırır.  
Ayrıca olası bir hastalık durumunda, tüm sınıf 14 günlük karantinaya gönderilme ihtimali  
Daha yüksek olacaktır. Yani sağlık departmanı şimdiye kadar sadece bunu başarması mümkün oldu. 
Virüs bulaşmış bir öğrenciye yakın olan öğrenciler 
Karantinaya gönderilmesi gerekiyordu. 
Heinsberg ilçe sağlık ofisi de okullarında maske takılmasını tavsiye ediyor. 
Cumartesi gazetesi, Aachener'ın 
Okullarda şu anda maske şartına uyacaklarını açıkladılar. 
Her durumda ikinci bir dalgalanmayı önlemek yine de önemlidir. Bunun için 
Ağız ve burun korumamız ve hijyenimiz varsa hepimiz katkıda bulunabiliriz. 
Mesafe kurallarına uyun, dikkatsiz olmayın ve bu konuda çok dikkatli olmaya devam edin. 
Düren bölgesindeki enfeksiyon artışları ile ilgili olanlar bile; 
Sınıfların geçici olarak kapatılması, hatta birkaç okulun komple kapatılması durumu söz konusudur. 
Bu duruma Gündüz bakım merkezleri de dâhildir. 
Virüsün hala ne kadar tehlikeli ve 
Yaygın olması, sayıların tekrardan hızla artmasına yol acar. 
Lütfen çocuklarınızla kuralların herkes için önemini konusun. 
Kurallara bağlı kalmakla, bu sayede daha fazla insanın hastalanma riskini, daha fazla insanın 
hayatını kaybet riskinin ne kadar önemli olduğu bilin. 
Bu kısıtlamalar, kayıplar, korkular ve yaşamsal endişeleri pozitif yönde etkilemek içindir.  
Tüm gücünüzle başka bir okulu kapatmamak için bu kurallara uymak önemlidir. 
Hepimiz buna bu şekilde katkıda bulunabiliriz. 
 
Bu zor Zaman da desteğinizi bekliyoruz. Birlikte gecirdigimiz 6 ayda çok şey başarıldı.Sağlıklı kalın, 
kendinize ve çocuklarınıza iyi bakın! 
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