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HSC written examinations
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HSC yazılı sınavları sırasında COVID-19 safe
beklentileri
Bu bilgiler, HSC sınavına katılırken yürürlükte olan COVID-19 safe düzenlemelerini anlamaları için
öğrencilere yardımcı olacaktır. Öğrencilerin ve görevli personelin güvenliği ve sağlığı bizim için çok
büyük öneme sahiptir ve bundan ötürü tüm öğrencilerden her zaman bu düzenlemelere uymalarını
isteriz.

Belirtileri olan öğrenciler için tarama
•

Öğrenciler, iyi değillerse sınava girmemelidir.

•

Geldiklerinde öğrencilere grip gibi belirtileri olup olmadığı veya NSW Health talimatı
doğrultusunda kendilerini tecrit etmelerinin gerekip gerekmediği sorulacaktır.

•

Grip benzeri belirtileri gösteren veya iyi olmadıklarını belirten öğrencilerden okuldan
ayrılmaları ve bir COVID-19 testi olmaları istenecektir.

•

Klinik geçmişleri veya COVID-19 gibi bilinen hastalık belirtileri olabilecek öğrencilerin
şimdiden plan yapmaları ve doktorlarıyla (GP) konuşmaları gerekir. GP yazılı güvence
verebilir – örn. bu belirtiyi normal bir temelde gösterebilir.

Grip benzeri belirtiler
Grip benzeri belirtiler ateşi, öksürüğü, boğaz ağrısını, nefes darlığını, tat alma kaybını ve koku
alma kaybını içerir. COVID-19 hakkında ek bilgiler NSW Health website’ta bulunabilir.
Grip benzeri hafif belirtiler gösteren öğrenciler bile hemen terk etmeli ve negatif COVID-19 test
sonucu alana ve belirtisiz kalana kadar dönmemelidir.

Hızlı COVID-19 test sonuçları
HSC öğrencileri, COVID-19 test sonuçlarını hızlandırabilirler.
Bunu yapmak için:
•

bir teste girdiklerinde HSC öğrencisi olduklarını söylemelidirler

•

testi yapan hemşire ve doktorun, havalelerini ‘acil – HSC’ şeklinde işaretlemelerini
sağlamalıdırlar

•

negatif sonuç alınana kadar kendilerini tecrit etmelidirler

•

negatif sonucu okullarına göstermelidirler

•

sonuçlar 36 saat içinde alınmazsa klinik tarafından sağlanan numarayı aramalıdırlar.
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Bulaştırma riskini en aza indirmek
•

Öğrenciler sınava başlamadan önce ellerini yıkamalı veya el dezenfektanı kullanmalıdır.

•

Sınav sırasında, öksürük veya hapşırığı dirseklerinin veya bir kâğıt mendilin içine
almak, sınav sonunda kâğıt mendili çöpe atmak gibi iyi kişisel hijyen uygulamalarını
sürdürmelidirler.

•

Sınav günlerinde el sıkışmaktan veya diğer öğrencileri kucaklamaktan kaçınmalıdırlar.

•

Tüm sınav yerlerinde bulunacak olan temizlik malzemeleri şunlardır:
◦◦ Dezenfektan
◦◦ Temizlik mendili

•

Bir öğrenci, sınava başlamadan önce masasının üzerini aşağı doğru silebilir.

•

Öğrenciler sınavdan önce veya sonra büyük gruplar halinde bir araya gelmemelidir.

•

Sınav odaları her gün temizlenecektir.

Sınav yerine varış ve kaydolma düzenlemeleri
•

Öğrenciler sınavdan en fazla 20 dakika önce sınav yerine varmalı ve inceleme ve kaydolma
için doğrudan belirlenmiş sınav odasına haber vermelidir.

•

Sınava katıldıklarını onaylatmak, iletişim ayrıntılarını bildirmek ve grip benzeri belirtilerinin
olmadığını doğrulatmak için öğrencilerden katılım formunu imzalamaları istenecektir.

Alternatif sınav yerleri
Okulunuz, sınavın planmış yerde yapılamaması durumunda alternatif bir sınav yeri belirlemiştir. Bu
bilgi, gerektiğinde kullanılmak üzere size sınav zaman cetveliyle birlikte sunulacaktır.
Bu sadece bir yedek plandır ve öğrenciler, okul tarafından başka türlüsü bildirilmemişse,
planlanmış yere gitmelidir. Okul tarafından size belirtilmemişse, önerilen alternatif sınav yerine
gitmeyin.

Doğrulanmış COVID-19 vakaları
Sınav döneminde okula NSW Health tarafından, okulu etkileyecek bir COVID-19 vakası bulunduğu
bildirilmişse, aksamaları en düşük düzeye indirmek üzere düzenlemeler mevcuttur. Okul, sınavın
size sınav zaman cetvelinde bildirilen alternatif bir yerde yapılacağını bir gün önceden bildirebilir
veya sınav iptal edilebilir.

Hastalık/Terslik
Belirtileri olduğundan sınava katılmayan veya inceleme sonucu geri çevrilen öğrenciler, bir
hastalık/terslik nedeni başvurusu için talepte bulunabilirler. Okulunuz, gerektiğinde size bu işlem
süresince yardımcı olacaktır.

Telefonla Tercüme Servisi
Daha fazla bilgi için lütfen okul müdürünüzü 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 sizin için ücretsiz olacaktır.
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