23 Nisan 2020 tarihinden itibaren derslerin başlamasıyla ilgili önemli bilgiler

Korona virüsü insandan insana damlacık enfeksiyonu ile bulaşır. Virüs bunun neticesinde
sadece hava yoluyla değil, aynı zamanda eller veya paylaşılan nesneler aracılığıyla da
yayılabilir. Okula başlamadan önce bazı önemli düzenlemelere dikkat çekmek istiyoruz:

Önceden geçirilmiş hastalıklar:
Öğrenciler, Korona virüsü (COVID-19) ile ilgili daha önceden belli hastalıklar geçirmişlerse,
çocuğun yasal vasisi gerekirse bir doktora danıştıktan sonra, çocuğunun okula devam etmesi
çerçevesinde sağlık riski altında olup olmayacağına karar verebilir. Bu gibi durumlarda yasal
vasi, derhâl okula haber vermeli ve çocuğun daha önceden geçirmiş olduğu bir hastalık
nedeniyle okula gelmenin risk oluşturması halinde bu durumu yazılı olarak bildirmelidir.
Kişisel bilgilerin korunması kapsamında önceden geçirilmiş olan hastalığın türünün
belirtilmesine gerek yoktur. Reşit olmuş öğrenciler de yukarıda belirtilmiş olan kurallara
tabidir.
Korona ile ilgili önceden geçirilmiş hastalıklar:
▪

Tedavi gerektiren kardiyovasküler hastalıklar (koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon
gibi)

▪

Akciğer hastalıkları (KOAH, bronşiyal astım gibi)

▪

Kronik karaciğer hastalıkları

▪

Böbrek hastalıkları

▪

Kanser

▪

Diyabetes mellitus

▪

Zayıf bağışıklık sistemi (Bağışıklık yetersizliği ile ilişkili bir hastalıktan dolayı veya
kortizon gibi bağışıklık savunmasını etkileyebilecek ve azaltabilecek ilaçlardan
kaynaklanabilecek bağışıklık sistemi yetersizlikleri)

Bu hastalıkların neticesinde öğrencinin derslere katılım zorunluğu ortadan kalkar. Bu
öğrenciler derslere online bir şekilde devam edecektir. Bu öğrenciler özel tedbirler alınarak
sınavlara girebilirler. Lütfen bu çerçevede sınıf öğretmeniniz ile görüşün.
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Davranış kuralları:
İki temel davranış kuralı bulunmaktadır:
▪

Okulda bulunan herkes için geçerli olmakla birlikte herkes, diğer insanlar ile arasında en
az 1,5 metre mesafe bırakmalıdır.

▪

Özellikle burnunuzu sildikten, hapşırdıktan veya öksürdükten sonra ellerinizi düzenli
olarak ve yeterli miktarda (en az 20 saniye) sabun ve suyla yıkayın.

Unutmayın:
▪

Ellerinizi yüzünüzden uzak tutun. Ağzınıza, gözlerinize veya burnunuza ellerinizle
dokunmaktan kaçının.

▪

Öksürük ve hapşırma ile ilgili görgü kurallarına dikkat edin: Öksürürken ya da
hapşırırken dirseğinizin iç tarafına hapşırın ya da kâğıt mendil kullanın. Mendili daha
sonra hemen çöp kutusuna atın.

▪

El sıkışmaktan, sarılmaktan ya da öperek selamlaşmaktan kaçının.

▪

Bardak, içecek şişesi, kaşık gibi aletleri kesinlikle başkaları ile ortak kullanmayın.

▪

Ders başladığında hiç vakit kaybetmeden, belirlenmiş olan sınıflara gidin.

▪

Ders bittikten sonra okul binasını ve okul alanını hızlı bir şekilde terk edin.

▪

Okul bahçesinde ya da okul binasında gruplar halinde dolaşmayın. Sınıf dışında
olsanız bile minimum 1,5 metre mesafe kuralına uyun.

▪

Tuvaletlerde de minimum 1,5 metre mesafe kuralına dikkat edin.

▪

Bina içinde işaretlenmiş olan yürüyüş yollarına dikkat gösterin.

▪

Mevcut asansörler sadece yetkili kişi tarafından kullanılabilir.

▪

Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi semptomlar Korona virüs göstergesi olabilir. Herhangi
bir semptom fark ederseniz, lütfen hemen öğretmeninize bildirin veya evde kalın. Tüm
bunlara ek olarak genel kurallar, hastalık nedeni ile yapılmayan dersler için de geçerlidir.
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