NSW Eğitim Bakanlığı

COVID smart measures for schools
Information for families

Okullar için akıllı COVID önlemleri
Aileler için bilgiler
Sınıfta birlikte olmanın öğrencilerin öğrenmeleri, yetişmeleri ve esenlikleri için en iyi şey olduğunu
biliyoruz. Bu dönemde, öğrencilerimizin esenliğine ve tutarlı ve üretken bir öğrenim ortamına
öncelik vermek üzere birçok önlemi uygulamayı sürdüreceğiz.
Rahatsızsanız evde kalın.
∙ Çocuğunuz rahatsızsa, onu evde tutmalısınız. Hafif COVID-19 belirtileri olsa bile, COVID testi
olmalı ve tecrit olmalıdır.
∙ Çocuğunuz sadece negatif test sonucu alırsa ve belirtileri olmazsa okula dönmelidir.
∙ Çocuğunuzun COVID-19 testi pozitif çıkarsa, pozitif sonucu Servis NSW’e (Service NSW)
kaydettirin, 7 gün tecrit olun ve NSW sağlık kurallarını izleyin.
Aşılar
∙ Kendinizi, ailenizi ve toplumu COVID-19 ve gripten korumanın en iyi yolu aşılardır. Aşı, virüslü
hastalıklara karşı bağışıklık sisteminize yardımcı olmanın en iyi yoludur.
∙ Yaygın okul ortamlarındaki tüm uygun görevliler ve öğrenciler, sağlıklarını korumaları için
aşılarını güncellemeleri amacıyla güçlü bir şekilde teşvik edilir. Okullarda özel amaçlarla çalışan
tüm görevlilerin, daha büyük şiddetli hastalık riski taşıyan öğrencilerimizi korumak amacıyla
COVID-19’a karşı iki aşı olmaları gerekir.
Yakın temaslar
∙ Yakın temas olarak belirlenen öğrenciler, okula bilgi verilmiş olması durumunda ve 5 okul
günü boyunca okula gelmeden önce negatif COVID-19 testi olmuş olmaları koşuluyla okula
gidebilirler.
∙ Ortaokul öğrencileri, yemek yedikleri veya egzersiz yaptıkları zamanlar hariç kapalı ortamlarda
maske takmalıdır. İlkokul öğrencilerine, yemek yedikleri veya egzersiz yaptıkları zamanlar hariç
kapalı ortamlarda maske takmaları tavsiye edilir.
∙ Yakın temas olarak belirlenen hiçbir öğrenciye, yatılı geziler veya okul kampları gibi yüksek risk
ortamlarına katılma izni verilmeyecektir.
∙ Özel amaçlarla ve destek birimi için okulda bulunan öğrenciler, yakın temas olarak okula
gelemezler ve kendi kendilerini tecrit sırasında uzaktan öğrenmeleri desteklenecektir.
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Hızlı antijen testi
∙ Çocuğunuz hafif COVID-19 belirtileri gösterse bile veya okula bir yakın temas olarak gidiyorsa
her gün hızlı antijen testi olmalıdır.
∙ Çocuğunuz COVID-19 için pozitif test sonucu alırsa, tecrit dönemi bitene kadar ve belirtilerden
arınana kadar okula gitmemelidir. Pozitif hızlı antijen test sonuçları Servis NSW’e (Service
NSW) kaydettirilmelidir.
∙ Çocuğunuz negatif test sonucu alırsa ama halâ belirtiler gösteriyorsa, belirtilerden arınana kadar
okula gitmemelidir.
∙ Görevlilere ve öğrencilere, okulları tarafından 3’üncü Dönemin başında, 5 hızlı antijen testi
donanımı içeren 1 paket sağlanacaktır. Özel amaçlı ve destek birimli okullardaki görevlilere ve
öğrencilere okulları tarafından 3’üncü Dönemin başında, 5 hızlı antijen testi donanımı içeren 2
paket sağlanacaktır.
∙ Okullar, bir salgın durumunda, gözetim testi amacıyla okulda hızlı antijen testi yedek stoku
bulunduracaktır.
Temizlik ve temizlenme
∙ Öğrenciler düzenli olarak ellerini sabun ve su ile yıkamaları ve gereken koruyucu malzemeleri
kullanmaları için teşvik edilir.
∙ Okulların yükseltilmiş günlük temizlikleri, çok dokunulan yerlere ve diğer sert yüzeylere, kapı
kollarına, kilitli yerlere, ışık düğmelerine ve merdivenlerdeki trabzanlara ve hareket alanlarına
odaklanacaktır
Havalandırma
∙ Temiz hava, yayılma riskini en az düzeye indirmek için en etkili havalandırma şeklidir.
∙ Soğuk aylarda, termal konforu dengelemek için, havalandırma yöntemleriyle birlikte ısıtma
kullanılacaktır.
∙ Kamu okullarındaki tüm öğrenim alanları, ihtiyaç duyulan yerlerde uygun düzeylerde
havalandırma ve hava temizleyicilerinin sağlanması için kontrol edilmiştir.
∙ Mümkün olduğunda dış alanların kullanılmasının teşvik edilmesi sürdürülecektir.
Maskeler
∙ Okulların ana ortamlarındaki tüm görevliler ve öğrenciler için mümkün yerlerde, özellikle kapalı
alanlarda ve diğer durumlarda havalandırmanın ve uzak durmanın mümkün olmadığı yerlerde
maske takmak kuvvetle teşvik edilir.
∙ COVID-19 kaparlarsa ciddi hastalık riski olan öğrencilerle çalışan tüm görevliler için maskeler
gereklidir.
∙ Maske takmak, özellikle doğrudan öğrencilerle karşılıklı birbirlerini etkilediklerinde ziyaretçiler
için kuvvetle teşvik edilir ve COVID-19 kaparlarsa ciddi hastalık riski altında olan öğrencilerle
karşılıklı etkileşiyorlarsa gereklidir.
∙ Maskeler, 7’nci ve daha üst sınıflardaki öğrenciler kapalı ortamlarda ise gereklidir ve daha küçük
öğrenciler için kuvvetle teşvik edilir.
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Maskeler konusu devam ediyor
∙ Maske takmak, COVID-19 hastalığından iyileşmelerinden sonraki 3 gün boyunca tüm öğrenciler
için kuvvetle tavsiye edilir.
Ziyaretçiler
∙ Ziyaretçiler, aşılanma durumlarına bakılmaksızın özel amaçlı okul alanlarında hazır bulunabilir.
∙ Özellikle iç alanlarda veya uzakta durmak mümkün değilse ve öğrencilerle doğrudan karşılıklı
etkileşiyorlarsa tüm ziyaretçilerin maske takması kuvvetle teşvik edilir.
∙ Çalışanlar ve gönüllüler dahil olmak üzere belirli amaçlarla ve destek birimleri için okullarda
bulunan ziyaretçiler, öğrencilerle doğrudan etkileşiyorlarsa, maske takmalıdır.
∙ Yakın temas olarak okula gelen ziyaretçilerin okulu bilgilendirmesi ve maske takmak dahil olmak
üzere belirli kuralları izlemesi gerekir. Yakın temas olan ziyaretçiler özel amaçlar için okula
gelemez.
Etkinlikler
∙ Gezileri ve yatılı kampları içeren etkinlik planlamalarına sağlık ve güvenlik risk değerlendirmeleri
eklenecektir.
∙ Anababalar ve bakıcılar maruz kalma riskinden haberdar edileceklerdir ve belirli etkinlikler için
izin vermeleri gerekecektir.
Yerel durumlara karşılık vermek
∙ Okullar, viral hastalıklar salgını dahil yerel durumlara karşılık vermek için bakanlığın Sağlık,
Güvenlik ve Görevlilerin Esenliği vaka yönetimi ekibi ile çalışacaktır.
∙ Kimi durumlarda okullar, enfeksiyon zincirinin durdurulmasına yardımcı olmak için sınırlı bir
zaman için geçici olarak, maske takma, erteleme veya gereksiz etkinlikleri sınırlama ve uzaktan
öğrenmeleri için kimi grupları yönlendirme dahil ek önlemler sunabilir.
Uzaktan öğrenme
∙ Bakanlık, uzaktan öğrenmeleri gereken öğrencileri desteklemek için dijital öğrenme kaynakları
geliştirmeyi sürdürmektedir.
Daha fazla bilgi için education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families sitesini ziyaret edin
Telefonla Tercüme Servisi
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen okul müdürünü arayın. Soruşturmanıza yardımcı
olması için bir tercümana ihtiyacınız varsa lütfen 131 450 numaralı telefondan Telefonla
Tercüme Servisi’ni arayın ve kendi dilinizde bir tercüman isteyin. Operatöre, aramak istediğiniz
telefon numarasını söyleyin ve konuşmanıza yardımcı olması için operatör hata bir tercüman
bağlayacaktır. Bu hizmet için sizden ücret alınmayacaktır.

NSW Hükümeti, öğrencilerin ve okul görevlilerinin güvenliğine ve esenliğine öncelik
sağlarken okul işlerinin sürmesi ile yükümlüdür.
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