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Okul  başlangıcı  ile  ilgili  aile bilgilendirme mektubu 

 
 

                                                                                                                    Innsbruck,7 Eylül 2020 

 
 
Sayın aileler,sayın veliler, 
 
yaz tatili başlamadan önceki aylarda korona-pandemisinden dolayı hayatın bütün alanlarını 
etkileyen olağanüstü bir durum meydana geldi.Bu olağanüstü durumdan en ҫok okullar ve 
dolayısıylada öğrencilerin aileleri ve velileri etkilendiler ve uzun haftalar boyunca zorluk ve  
sıkıntı ҫektiler.Onlara(okullara ve ailelere) bu zor durumu atlattıkları iҫin  teşekkür ediyo- 
ruz ve saygılarımızı sunuyoruz.Hepimizin bildiği gibi Kovid-19 problemi hăla bitmedi.Buna 
rağmen,bütün bu sıkıntılardan sonra okulun normal ve sorunsuz bir 

şekilde aşılmasını arzu ediyoruz. 
 
 
Yeni okul döneminde iҫiniz rahat olabilir.Bunun iҫin sizi bazı önemli konular hakkında bu  
aile bilgilendirme mektubu aracılığı ile bilglendirmek istiyoruz. 
 
 
Maske zorunluluğu, vardiyalı eğitim ,uzaktan eğitim 

 
Ṣimdilik maske zorunluluğu,vardiyalı eğitim,yada uzaktan eğitim gündemde yok; 
 
bu önlemler virüsün enfeksiyon(bulaşılık) durumunun arttığı durumlarda alınmak zorunda 
kalınabilir. 
 
Okulun kapanması durumu 

 
Eğer bir okulun veya sınıfın kapanması söz konusu olursa,okul tarafından haberdar edileceksiniz 
ve ҫocukların eğitim desteği üstlenilecek.(Eğer sağlık bakanlığı tarafından bütün okulların 
kapanması söz konusu olursa bu durum geҫerli değil). 



 
İletişim 

 
Sizin,ҫocuklarınızın ve okul arasındaki iletişimi kolaylaştırmak iҫin her okul kendine özel 
yöntem uygulayacak. 
Bundan dolayı okulun göndereceği bütün bilgilere ulaşmanız önemli. 
 
Lamba sistemi ve okul 
 
Dört renkli Korona labma sistemi her hafta okullardaki ve bölgelerdeki infeksiyon yada 
bulaşıcılık risk durumunu tespit ediyor. 
Lamba sistemi dört uyarıcı basamağı ile okulun bulunduğu yerde alınması gereken önlemleri 
gösteriyor. 

                           
-yeşil: Mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gereken Normal durum. 
-sarı:Okul iҫinde , sınıf dışında ve grup odalarında maske zorunluluğu var,Spor ve müzik 
etkinlikleri mümkün olduğu kadar dışarda olmalı. 

-turuncu:Yükseltilmiş koruma önlemleri,örneğin okul etkinlerinin ve gezilerin yapılmaması,öğle 

yemeklerini  beraber yemekten kaҫınılması,Yüksek okullarda, meslek okullarında uzaktan 
eğitime geҫilmesi gerekir. 

-kırmızı:Okullarda yedek eğitim  kurumu ile uzaktan eğitime geҫilmesi (tam gün eğitim veren 

kurumların normal eğitim zamanına dönmesi) gerekli. 
 
Avusturya genelinde Korana lambası kartını ve konu ile ilgili bütün bilgileri  
www.corona-ampel.gv.at adresinden bulabilirsiniz. 
 
Lambanın renklerinin değişmesi 
Lambanın renginin değişmesi durumunda okul tarafından haberdar edileceksiniz 

(Örneğin;Lamba yeşilden sarıya geҫtiyse,okulun iҫinde,sınıf dışında ve grup odalarında maske 

zorunlu ama sınıf iҫinde zorunlu değil). 
Kriz yönetimi(kriz masası) 
Her okulda herşeyin planlı bir şekilde uygulanması ve gelecek aylarda bu planlamanın devam 
edebilmesi iҫin kriz yönetimi kurulacak.Kriz yönetimi, Korona lambası değiştiği durumda 
alınacak önlemlerin okulda uygulanması aҫısından önemli.           
 
okul ve hijyen(temizlik) 
 
Enfeksiyon sayısının artışını engellemek iҫin hijyen kurallarına hala dikkat etmemiz gerekiyor. 
Bu kurallar bütün toplum özelliklede okul iҫin ҫok önemli.Bunun iҫin sizden  ҫocuklarınıza ve 
okula hijyen konusunda destek vermenizi   rica ediyoruz.     
 
Sıralayacağımız kurallar hala geҫerli:      
-Ellerin düzenli yıkanması ve dezenfekte edilmesi, 
-Mesafe koyulması 
-Nefes alma ve öksürme kurallarına uyulması 

http://www.corona-ampel.gv.at/


-Ders esnasında da olsa sınıfın düzenli havalandırılması;düzenli havalandırma virüsün 
konsantrasyonunu düşürür ve böylece enfeksiyon ihtimali az olur. 
 
Hastalık durumundaki davranışlar 

 
Eğer bir ҫocukta öksürme,boğaz ağrısı,nezle,37,5 derecenin üstünde ateşlenme,koku ve tat 
alma duyusunda zayıflama varsa,ҫocuk mutlaka evde kalmalı.Bu durumda ya aile hekiminizi 
yada 1450 numarayı arayarak,ne yapmanız gerektiği konusunda kendinizi bilgilendiriniz. 
 
Eğer ҫocuk okulda hastalanırsa, diğer ҫocuklara bulaşma ihtimalini engellemek iҫin ayrı bir 
odaya konur,bu arada yetkili sağlık kurumu bilgilendirilir ve sağlık kurumunun talimatlarına göre 
hareket edilir ve ҫocuğun ailesine durum hakkında bilgi verilir. 
 
 
 
Hastalık durumundaki davranışlar 

 
Gündemdeki konu ile ilgili önemli bilgiler,Tirol Eğitim Müdürlüğü internet sitesinde 

www.bildung-tirol.gv.at sayfasında düzenli olarak yayınlanıyor ve güncelleniyor ,ayrıca  
kurallar ve hijyen önlemleri ile bilgileri eğitim bakanlığının internet sitesinde www.bmbwf.gv.at 
sayfasında bulabilrsiniz. 
 
 
 
 
 
Size ve ailenize başarılı okul başlangıcı ve eğitim yılı diliyoruz.Bizler yani aileler,okullar ve okul 
kurumları hep beraber ҫocuklarımıza Korona krizine rağmen güzel bir gelecek hazırlayacağız. 
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LR Dr.Beate Palfader                                                               Dr.Paul Gappmaier 
Tirol Eğitim Müdürlügü Başkanı                                            Eğitim Müdürü 

 

http://www.bildung-tirol.gv.at/
http://www.bmbwf.gv.at/

