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COVID-19 advice for families

Aileler için COVID-19 tavsiyeleri

Updated June 2021

Haziran 2021’de güncellenmiştir
Okullarımızın COVID-19 ortamında mümkün olan en güvenlikli şekilde çalışmayı sürdürmeleri için
Avustralya Sağlık Koruma Merkez Komitesi (Australian Health Protection Principal Committee
(AHPPC)), NSW Sağlık ve diğer dairelerle yakınen birlikte çalışıyoruz.
NSW Sağlık’tan güncelleştirilmiş tavsiye
COVID-19 hakkında güncelleştirilmiş bilgiler sürekli olarak sağlanmaktadır. Ailelerin en son
bilgilere ulaşmaları için şu internet sitesini izlemeleri teşvik edilmektedir. NSW Hükümeti internet
sitesi (NSW Government website).
COVID-19 salgını nedeniyle NSW Sağlık tarafından evde kalma emrinin uygulanması durumunda,
okulların çalışmalarında değişiklikler olabilir. Çalışmalardaki değişikler hakkında lütfen okulunuza
sorun ve okulunuzdaki görevlilerin verdikleri, zorunlu olmadıkça okul alanına girmemek gibi
tavsiyelere uyun.
Evden öğrenmek
Öğrenciler şu koşullarda evden öğrenmek için destekleneceklerdir.
•• Pozitif veya kuşkulu bir COVID-19 vakasının yakın teması olma nedeniyle kendilerini tecrit
etmeleri gerekirse.
•• Bir COVID-19 salgını nedeniyle okul, kamu sağlığı tavsiyesi kapsamında, zorunlu olarak
çalışanların çocukları için yerinde öğrenim amacıyla çalışmasını sürdürmesi için yönlendirilirse.
Evden öğrenim, çevrimiçi ve çevrimdışı kaynaklar ve çalışma sayfaları ve kaynakları gibi basılı
materyaller dahil birçok şekil alır.
Yerinde öğrenim sırasında okula devam etme tavsiyesi
NSW Sağlık tavsiyesine göre, eğer iyi değillerse, en hafif grip benzeri belirtileri bile olsa
anababalara ve bakıcılara çocukları okula GÖNDERMEMELERİ hatırlatılır.
NSW Sağlık, okulların, iyi olmayan veya en hafif grip benzeri belirtileri olan herkesi, yerel doktorları
veya COVID-19 kliniklerinden biri (COVID-19 clinics) aracılığıyla test olmaları için teşvik etmelerini
istemiştir.
Grip benzeri belirtileri olan öğrencilerin ve görevlilerin okula dönmelerine izin verilmeden önce test
olmaları ve negatif COVID-19 test sonucunu sağlamaları gerekir.
COVID-19 testi yaptırmayan öğrencilerin 10 gün süreyle okula dönmelerine izin verilmeyecektir.
Ayrıca, okula dönmeden en az 3 gün önce belirtileri olmaması gerekir.
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Yerinde öğrenim sırasında okula devam etme tavsiyesi
(devamı)
Mevsimlik saman nezlesi veya grip belirtileri gösteren başka bir sağlık sorunu olan öğrencilerin
COVID-19 testi olmaları ve negatif sonuç almaları gerekir. Belirtilerinin on günden uzun sürmesi
durumunda öğrencilerin doktorlarından, belirtilerinin koşulları için tipik olduğunu doğrulayan belge
sunmaları gerekir. Öğrenci, yeni veya değişik belirtiler geliştirirse, COVID-19 için test olması
gerekir. COVID-19 belirtileri (COVID-19 symptoms) hakkında daha fazla bilgi edinin.
Karmaşık sağlık veya engelliliği olan öğrenciler için COVID-19 testi zorlu olabilir. Bu durumlarda
okul, anababa veya bakıcıdan, çocuklarını, değerlendirilmeleri için kendi doktorlarına götürmelerini
isteyecektir. Doktor COVID-19 testinin gerekmediğine karar verirse, öğrencide COVID-19 testini
gerektiren belirtiler olmadığını doğrulamak için belgeler okula sağlanmalıdır. Belge ayrıca
öğrencinin okula dönebileceğini belirtmelidir.
Tüm okullar ve aileler için hatırlatıcı
Okulların ve ailelerin COVID-19 kurallarını izlemeleri önemlidir. Özellikle şunların altını çizmek
isteriz:
•• Okullar şunları sürdürmelidir:
◦ kişisel temizliği, bedensel mesafeyi, temizliği ve kayıt tutma uygulamalarını yerine getirmek.
◦ mümkünse, hava uygun olursa, açıkhava alanlarını veya yeterli bedensel mesafeye olanak
tanımak için büyük açık alanları kullanmak.
◦ bir okul alanına gelen tüm ziyaretçilerin iyi olduğundan ve belirtilerinin olmadığından
emin olmak, ziyaretçiler, sözleşmeliler ve hizmet sağlayıcılar için COVID-19 gereklerine
uyacaklarını kabullenmeyi içeren katılım belgelerini onaylamak. Tüm ziyaretçiler ayrıca
Service NSW QR code kullanarak geldiklerini bildirmelidir. Çocuklarını bırakan veya alan
anababaların ve bakıcıların geldiklerini bildirmeleri veya Service NSW QR code kullanmaları
gerekmez.
Maske takmak ve ısı bildirimi
Okulda kendi maskesini takmak isteyenlerin bunu yapmaları engellenmeyecektir.
Kamu Sağlık Kararlarının, kamu ulaştırma araçlarında maske takmalarını emrettiği dönemlerde,
13 yaşında ve daha büyük öğrenciler bu talimata uymalıdır. Görevliler de kamu ulaştırma
araçlarında seyahat ederken ve kamu ulaştırma araçlarında gezintideyken veya kiralanmış ya da
özel ulaştırma araçlarındayken buna uymalıdır.
Yaygın ısı bildirimi okullarda gerekli değildir veya önerilmez.
Okul temizliği ve temizlik malzemeleri
Okulunuz AHPPC kuralları ve NSW Sağlık tavsiyelerine uygun olarak ek temizlik almayı
sürdürecektir. Hedef olan alanlar, aşırı temas alanlarını, diğer sert yüzeyleri, kapı tokmaklarını,
soyunma odalarını, elektrik düğmelerini ve merdivenlerdeki ve hareket alanlarındaki tırabzanları
içerir. Tuvaletler ve çeşmelerde ek temizlik ve sabun gibi malzemelere ilaveler de olacaktır.
Okullar sıvı sabun, el antiseptiği, kâğıt havlu, yüzey spreyi ve dezenfektan mendilleri sağlamayı
sürdürecektir.
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COVID-19 vakalarına yanıt vermek
Okulların herhangi bir kuşkulu veya doğrulanmış COVID-19 vakalarına yanıt vermeleri için mevcut,
belirgin bir plan vardır. NSW Health ile yakın çalışıyoruz ve bir durum ortaya çıkarsa anababalarla
iletişim kuracağız. COVID-19 vakaları için Yanıt protokollerimiz (Response protocols for COVID-19
cases) hakkında daha fazlasını okuyun.
Ulaştırma
Okula gitme ve dönme otobüs servisleri normal olarak çalışmayı sürdürmektedir. Okula gitme ve
dönme seyahat tavsiyeleri için NSW Ulaştırma’ya (Transport for NSW) başvurun.

Telefonla Tercüme Servisi

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, lütfen okulunuzun müdürünü arayın. Soruşturmanızda size
yardımcı olması için bir tercümana ihtiyacınız varsa, lütfen 131 450 numaralı telefondan Telefonla
Tercüme Servisi’ni arayın ve kendi dilinizde bir tercüman isteyin. Bu hizmet için sizden ücret
alınmayacaktır.
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