
 

 

SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

1.Okul sosyal mesafe kurallana nasıl uyacaktır?  

Sosyal mesafeyi desteklemek için okul sahasında kapsamlı düzenlemeler 
yapılmıştır. Ders verilecek sınıflar, öğrencilerin ve personelin birbirlerine 
güvenli bir mesafede kalmasını saglamak için düzenlenmiştir. Hiçbir grupda 12 
ögrenciden daha fazla  olmayacaktır. Tenefüsler kademelendirilecek, böylelikle 
farklı öğretim gruplarindaki öğrenci ve ögretmenlerle arasında karışma 
olmıyacaktır.  

 

2.Okul enfeksiyon riskini nasıl kontrol edecek? 

Öğrenciler okula vardıklarında ateşleri kontrol edilecek ve kendilerine el 
dezenfektanı verilecektir. Tüm sınıflarda el havlusu bulunacak ve böylelikle 
öğrenciler ellerini silecek, bunu çöp kutusuna atacak ve böylelikle risk ortadan 
kaldırılacaklardır. Her ders iyi hijyen ve enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında 
öğrencilere hatırlatmalarla baslıyacaktır. Gece temizliginin dısında gün içinde 
de hijen kurallarını yürütebilmek icin ek temizlik personeli çaliştiriyoruz. 
Öğrencilerin düzenli olarak ellerini yıkamaları icin ek lavabolar yerlestirmiş 
bulunmaktayız.  

 

3. Öğrenciler maske takabilir mi? 

Personel ya da öğrencilerden talep ettigimiz birşey olmasa da, maske takmak 
isteyen öğrenciler bunu yapabilir. Okula gelmede toplu tasıma araçlarını 
kullanan ögrencilerin 15 Haziran Pazartesi günü yürürlüge giren yeni hükümet 
düzenlermeleri dogrultusunda yolculuklarını yapabilmeleri için yüz maskesi 
giymeleri gerekmektedir.  

 

 

 



 

4. Öğrenciler uniforma giymek zorunda kalacaklar mi? 

Evet. Bununla birlikte, bazi ebeveyler çocularının okuldan donüşte 
ünuformasını yıkamak istediklerini soylediler. Ceketler daha hacimli bir ürün 
olduğundan, bunlarin bir gecede kuruması mümkün olmayabilir. Bu durumda, 
öğrencilerin ceketlerini giymesine gerek yoktur, ancak diğer okul üniforma 
parçalarini giymek zorundalar. Öğrenciler, okula gelirken ceket ya da 
kazaklarini giyiyorlarsa bunların okula girste çantalara konulması 
gerekmektedir. Okula gelirken giyilen bu giysiler okul binasi içinde giyilemezler.  

 

5. Öğrenciler okula kendi ekipmalarını getirmeli mi? 

Evet. Oğrenciler ilk derslerine katıldıklarında kendilerine kullanmalari için bir 
defter verilecek ve bu defterin gelecekteki derslerde yanlarında getirmeleri 
beklenecektir. Ayica kendi ekipmalarini da getirmelidirler örneğin; kalem ve 
kurşun kalem ve benzeri gibi gerecler. Kitap ve ekipman dagitmak ya da 
öğrencilerden toplamak enfeksiyor bulasma riski yaratir, bu nedenle 
öğrencilerin kendi araç ve gereçlerine sahip olamaları gerekir. Ekipmanların 
öğrenciler arasında paylaşılmasina izin verilmeyecektir.  

 

6. Öğrenciler cep telefonlarını okula getirebilir mi?  

Öğrenciler cep telefonlarini okula getirebilirler. Ancak, enfeksiyon kontrolunu 
tehlikeye atacagı için normalde yaptıgımız telefon toplama servisimizi 
sunmayacagız. Bunun yerine, oğrencilerin cep  telefonlarını kapatmaları ve 
okul binasında bulundukları sure boyunca çantalarına koymalarını istiyoruz. 
Gün içinde telefonu veya duyulan herhangi bir oğrencinin telefonuna , 
akademik yılın sonuna kadar el konulacaktır.  

 

7. Okula gelen ögrenciler icin hangi kantin hizmeti olanaklari mevcut olacak? 

Tam bir kantin hizmeti vermiyoruz. Bununla birlikte, mola sırasında oğrencilere 
icecek ve atıstırmalik birseyler verilecek ve okulun sonunda saat 1’de eve 
götürmek icin paketlenmis ögle yemegi verilecektir. Su içilen muslukları 
kapatmak zorunda kaldık çünkü bunlar enfeksiyor riski tasımaktadır. 



Cocuğunuza şise icinde su verilecek, ancak kendi icecegini ve ariştirmaliklarini 
da getirebilir. Ders esnasında öğrenciler yemek yiyemezler bunu ancak tenefüs 
için ara verildiklerinde yapacilecekler. 

 

8. Davranış sisteminde herhangi bir ayarlama var mı? 

Evet. Öğrencilere bu sure zarfında davranıslarından dolayı ceza verilmeyecek. 
Öğrencilerin dogru davranacaklarına ve talimatları takip edeceklerini 
düşünmekteyiz. Bunu yapmayan öğrenciler eve gönderilecek ve daha sonraki 
derslere katılmalarına izin verilmeyecektir. Baska bir öğrenci veya okul 
çalışanına kasten öksuren veya tüküren herhangi bir ögrenci sert bir sekilde 
cezalandırılacak, okuldan atılmasi yada polise yönlendirilmesi söz konusu 
olacaktır.  

 

9. Kilit calışma listesinde olan meslek dallarında is gören kişilerin çocukları  
(key worker) EHCP si bulunan çocuklar ve/ veya savunmasız olarak 
sınıflandırılan çocuklar icin ne gibi olanaklar mümkün? 

Bu oğrenciler tam zamanlı olarak öğrenime devam etmektedirler. Okula 
hergün saat 8.30 ile 15.00 arasinda hergün devam edebilirler. Bu durum, bu 
kategorilerden herhangi birine ve her sınıf öğrencisi icin geçerlidir.   

 

10. Cocuğum okula nasil seyahat etmeli? 

Öğrencilerin toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını, okula yürümelerini 
veya bisikletle gelmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Ebeveynler çocuklarını 
okula arabayla bırakıyorlarsa, bu kişilerden arabalarında kalmalarını ve okul 
kapısında toplanmamalarını rica ediyoruz. Öğrenciler toplu taşıma araçlarını 
kullanıyorsalar 15 Haziran’dan itibaren toplu taşımalarda maske takmaları 
istenilmektedir.  

 

11. Bir personel veya ögrenci covid-19’a yakalanırsa ne olur? 

Okul binasında COVID-19 semptomlarını sergileyen öğrenci veya personel , 
eve gitmeleri icin düzenlemeler yapilirken sağlık odasında izole edilecektir. 
Virüsun olup olmadıgını kontrol etmek icin personelin veya öğrencinin test 



edilmesini tavsiye edecegiz. Herhangi bir personel veya ögrenci evde belirtiler 
göstermeye başlarsa, evde kalmaları ve okula gelmemeleri tavsiye edilir. 
Cocuğunuz evde hastalanırsa, okulu bilgilendirmenizi rica ediyoruz, böylece 
son bir gunde çocugunuzla temas halinde olan personel veya öğrenciler 
kendilerini tecrit edebilir ve/veya test yaptırtabilirler.  

 

Ek bilgiler – Hükümet tarafindan verilen rehberlik hakkinda daha fazla biligi icin  
aşagıdaki siteleri kontrol ediniz.  

https://www.gov.uk/government/publications/preparing-for-thewider-
opening-of-schools-from-1-june/planning-guide-for-secondary-schools •  

COVID-19 semptomlarını ve çocugunuzun semptomları hakkinda ne yapılması 
gerektigi hakkinda daha fazla NHS tavisiyesi icin lutfen bu baglantıyı takip edin: 
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/ 

 

 
 

 

 

 

 

 


