
 

Örencilere ve Velilere önemli bilgiler 

Sevgili öğrenciler, sevgili Velilerimiz, 

mevcut durumun hepiniz için çok zor olduğunu ve 23 Nisan 2020 Perşembe gününden 
itibaren yapılacak sınavlara ve bunlarla ilgili derslere büyük bir endişeyle baktığınızı biliyoruz 
ve 10. sınıf için zorunlu olduğunu belirtmek isteriz (bu mektuptaki A ve B noktalarına bakın).  

GHG Alsdorf olarak, derslere ve sınavlara katılmak için mümkün olan en yüksek güvenliği 
sağlamak için her şeyi yapacağız. Başarılı olabilmemiz için işbirliğinize ihtiyacımız var. Bu 
nedenle siz / çocuklarınız aşağıdaki önlemleri dikkate almalıdır: 

- Minimum 1,5 m mesafeyi koruyun! 

- Okula giderken buna dikkat et! Okula bisiklet, scooter veya yürüyerek gitmeyi tercih 
edebilirsin. 

- Öksürük ve hapşırma görgü kurallarını (dirsek kıvrımları) ve el hijyenini uygulayin! 

- Okul alanına yalnızca tek başına veya en fazla bir kisiyle birlikte gelmen olumlu olur! 

- Size verilen bilgilere mutlaka uyun derse saatinde gel ve gec kalma! 

- Okulda gitmeniz gereken yere mesafeyi uzatmadan gidin (sekreterlik, sınıf vb.)! 

- Okul tesislerinde arkadaş veya tanıdık beklemek kesinlikle yasaktır! 

- Sandalyeyi ve masa sırasını koruyun, sadece bir kişinin bir masada oturmasına izin 
verin ve yerinizi değiştirmeyin, çünkü tam olarak oturduğunuz yere kaydedilir. 

- Temas yüzeylerini dezenfekte etmede öğretmenlerinizi ve okul personelinizi 
destekleyin (masalar, tuvalete gittikten sonra vs.)! 23 Nisan 2020 Perşembe günü özel bir 
talimat verilecek! 

- Sıhhi (tuvaletleri) tesisleri düzenli ve temiz bir durumda bırakın! 

- Giriş ve çıkış işaretlerinin yanı sıra merdiven boşluğunda çıkış ve çıkış işaretlerini de 
dikkate alın! 

- Ağız ve burun koruması takılması kesinlikle tavsiye edilir!- El sıkışmaktan kaçının! 

- Lütfen dersten sonra okul binasını terk edin! 

- Sizden okul personelinin talimatlarına kesinlikle ve tartışmasız uymanızı rica 
ediyoruz! 

Bu kurallara uymanın, kendinize ve başkalarının sağlığına saygı demek olduğunu 
unutmayın! 



Aşağıdakiler noktalar dersler ve sınavlar için de geçerlidir: 

A. Öğrenci eger Corona virüsü (COVID-19) ile ilgili önceden mevcut koşullara (aşağıya 
bakınız) sahipse, veliler - bir doktora danıştıktan sonra, çocuklarının okula devam 
gönderip gönderemecegini kendileri karar verirler, bu durumda, veliler derhal okulu 
bilgilendirir ve daha önceki bir hastalık nedeniyle, çocuklarının okula gitmesi için 
sağlık risklerinin mümkün olduğunu yazılı olarak bildirir. Rahatsizligin nedenini 
aciklama geregi okul tarafinda gerekli görülmüyor. Yukarıdaki açıklamalar buna göre 
tam yaştaki öğrenciler (onsekiz yas üzeri) için geçerlidir.Sonuç olarak, sınıf eğitimine 
katılma zorunluluğu yoktur. Bu öğrencilere evde (uzaktan öğrenme) öğrenme fırsatları 
sunulmalıdır. Bu öğrenciler özel tedbirlerle sınava girebilirler.Özellikle aşağıdaki 
önceden var olan hastalıklar durumunda - yaştan bağımsız olarak - temel olarak 
korona virüsü (COVID-19) ile enfekte olduğunda hastalığın daha şiddetli seyri riski 
artar: 

 

• Terapi gerektiren kardiyovasküler hastalıklar (örneğin koroner kalp hastalığı, yüksek 
tansiyon) 

• akciğer hastalıkları (örn. KOAH, bronşiyal astım) 

• Kronik karaciğer hastalığı 

• böbrek hastalığı 

• Onkolojik hastalıklar 

• Diyabetes mellitus 

• Zayıf bağışıklık sistemi (örneğin, bir bağışıklık yetersizliği ile ilişkili bir hastalık nedeniyle 
veya kortizon gibi bağışıklık savunmasını etkileyebilecek ve azaltabilecek ilaçlar alarak)  

Bir risk grubuna ait olduğunun kanıtı okula yazılı bir bildiri ile sağlanır. Veri koruma 
nedenlerinden ötürü, önceki hastalığın türü belirtilmez.Önceki bir hastalığın varlığı 
konusunda herhangi bir belirsizlik varsa, tıbbi tavsiye alınmalıdır. 

  

B. Önceki hastalıkları olan ev halki ortamlarında  
Eger ögrencinin evde hasta olan üyesi varsa, ögrencinin okulda derse katilim 
mecburiyeti yoktur. Eger bu mecvutsa veliler okula yazılı bir bildiri sağlar. Koruma 
nedenleriyle akrabaların daha önceki hastalıklarının türü belirtilmez. 
Katilimci sayisi 

C. Katılımcı sayısı, mevcut alana sınırlıdır. Öğrenciler (sınava girenler) ile öğretmenler 
arasında (sınava girenler / denetleyici personel) arasında en az 1,5 metre mesafe 
olmalıdır. Herhangi bir takip görüşmesi veya kişi takibi için ad ve koltuk adıyla bir 
kayıt gerçekleştirilmelidir. Daha önce belirli hastalıkları olan kişiler (yukarıya bakınız) 
doktorlarına danışmalıdır. 
Kisisel davranis 

D. Öksürük ve hapşırma görgü kuralları, el hijyeni ve mesafe kurallarına uymanın yanı 
sıra, gözlük, içki şişeleri, kaşıklar vb. gibi hiçbir ürün paylaşılmamalıdır. 
 



Hasta olup belirtili olan kisiler  
E. Belirtileri olan katılımcıların derslere ve sınavlara alınmamalıdır. Katılımcılar (sınav 

görevlilerine) hasta olan bir gruba ait olmamalıdır (yukarıya bakınız). COVID-19'un 
semptomları hakkında bilgiyi bağlantılı tıbbi-hijyenik bildiride bulabilirsiniz. 
Sinif ve sinav odalarimiz 

F. Sınıf veya sınav odasının tasarımı, masa ve oturma düzenlemesi, odaya erişim 
(merdivenler ve diğer trafik alanları dahil) ve koltuğa, havalandırma seçeneklerine ve 
test nesneleri ile sınav görevlileri arasında belirtilen minimum mesafenin tuvalet ve 
yıkama tesislerine erişimini sağlamalıdır. 1,5 metreye her zaman yapıştırılabilir. 
Maske takarak önleyici tedbirler 

G. Bir maske gereksinimi şu anda sağlanmamaktadır! Bununla birlikte, belirli durumlarda 
gerekli mesafe bakımı kısa bir süre mümkün olmayabileceğinden, ağız ve burun 
koruması takmanızı kesinlikle tavsiye ederiz. 

 

R. Bauckhage, okulmüdürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilgi ve davranış kuralları 

(Lütfen en geç 25 Nisan 2020 Cuma günü okula verin) 

 

Soyadi:                      Adı:         Sınıf:    

 

 22  Nisan  2020  tarihli  öğrenci  ve  yasal  vasilere(Veliler)  davranış  kuralları  ile  öğretim  ve  sınav 

yönetmeliği hakkındaki bilgileri not ettik / aldık. 

 

_________________________                             __________________________________________ 

(Yer / Tarih)                                                                                    Yasal vasilerin imzası(Veliler) 

 

_________________________                              __________________________________________ 

(Yer / Tarih)                                                                                 Oğlunun / kızın imzası 


