
 

SSS Listesi (Revizyon tarihi: 31.08.2020) 

Koronavirüs pandemisinin güncel durumu 

hakkındaki SSS listesi 

 

Yeni kreş/okul dönemi tamamen Koronavirüs salgınının gölgesi altında 

gerçekleşecek. Aşağıda, eğitimciler veya öğretmenler, ebeveynler veya öğrenciler 

tarafından sık sorulan sorulara cevap verilerek zahmetli araştırmalar veya sorgular 

ortadan kaldırılmaktadır. Acil durumlarda lütfen 0241/510051 numaralı telefondan 

veya infektionsschutz@staedteregion-aachen.de e-posta adresinden merkezimize 

başvurun. 

 

1. Kreşler/okullarda COVID 19 enfeksiyonu şüphesi olduğunda izlenecek 

adımlar nelerdir? 

Bireyler, gruplar, sınıflar ve yaş grupları için karantina yerlerinin oluşturulması ve 

hatta bir tesisin tamamının veya bazı kısımlarının kapatılması gibi organizasyonel 

tedbirler sadece Sağlık Müdürlüğü’nün talimatlarına göre ve fiili durumun 

incelenmesinden sonra alınacaktır. 

 

Sadece bir "soğuk algınlığı" durumunda ebeveynler / veliler, etkilenen çocuğu ilk 

olarak 24 saat boyunca evde gözlemleyebilirler. İyileşme olması ve başka 

şikayetlerin ortaya çıkmaması halinde çocuk, tesisi tekrar ziyaret edebilir. 

Aşağıda verilen şema bu hususta ebeveynlere yardımcı olacaktır: 

https://www.schulministerium.nrw.de/system/files/media/document/file/Erkran

kung%20Kind%20Schaubild.pdf 

 

Hastalık belirtilerine (örn. ateş, kuru öksürük, solunum problemleri, tat/koku 

hissinin kaybı, boğaz veya eklem ağrıları, mide bulantısı/kusma, ishal) sahip 

kişiler kesinlikle evde kalmalıdır. Bu tür belirtiler ortaya çıktığında (hafif olsa bile) 

ebeveynler, aile hekimi veya çocuk doktoru vasıtasıyla durumun netleştirilmesi 

konusunda okul/kreş yönetimi tarafından uyarılacaktır.  Karantina ve izolasyon - 

temasta bulunan kişiler de dahil - sadece Sağlık Müdürlüğü'nün konuyla ilgili 

talimatına göre gerçekleştirilecektir.  

 

 

2. Bir öğrenci/kreşteki bir çocuğun SARS-Cov2 testi pozitif çıkarsa ne olacak? 

Kreşlerde ve okullarda (normalde mesafe ve maske olmadan çalışılmaktadır) 

yazılı olarak onaylanmış pozitif vaka olması durumunda tesisin ilgili kısımları 

tüm K1 vakaları tespit edilip, irtibata geçilip karantina altına alınıncaya kadar 



 

kapatılmalıdır. Bu yapılırken, mümkün olan en küçük grubun (enfeksiyon 

bağlantısı), diğer bir ifadeyle genellikle etkilenen sınıfın ve ayrı grup konseptine 

sahip kreşlerde ise ilgili grubun kapatılması sağlanır. Bu nedenle, örneğin 

kreşlerde ayrı grup konsepti mümkün olduğunca serbest oyunlar vb. 

etkinliklerde de sürüdürülmelidir. 

 

Mesafe ve hijyen kuralları sıkı bir şekilde uygulandığı takdirde, RKI (Robert Koch 

Enstitüsü) tavsiyelerine göre okulda hiçbir K1 temaslısı (yakın temasta bulunan 

kişiler) olması beklenmez. Bu, özellikle 1,5 m mesafenin altında ağız-burun 

koruması (günlük maske vs.) takılan durumlar için geçerlidir. Bu durumu tespit 

etmek için, Sağlık Müdürlüğü okul yönetimi ile irtibata geçecektir. Bu gibi 

durumlarda, daha iyi izlenebilirlik için sınıfların oturma planının dokümante 

edilmesi gereklidir. 

 

Sağlık Müdürlüğü mutlaka testi pozitif olan öğrenci veya onun eğitim 

sorumlusuyla irtibata geçerek özel veya mesleki/okul ortamında yakın temas 

olup olmadığını soracaktır.  

Okuldaki K1 kişilerinin sayısı büyük ölçüde o okulun hijyen konseptine bağlıdır. 

Gruplar ne denli az karışırsa ve AHA (mesafe - hijyen - günlük maske) kurallarına 

ne kadar sıkı uyulursa yakın temas kişilerinin sayısı da o denli az olur.  

Kreşteki ya da okuldaki taşıyıcı, Sağlık Müdürlüğü’nün iletişime geçtiği kreş ya da 

okul yönetimi vasıtasıyla bilgilendirilecektir.  

Sağlık Müdürlüğü ihbar edilen her K1-temaslısı ile irtibata geçtiği ve gerekli 

tedbirleri uygulattığı için, ara dönemlerdeki tekrarlanan sorulara gerek 

kalmayacaktır.  

 

Uyarı: İlgili kişinin / velisinin açık izni alınmadıkça bir pozitif vakanın adının veri 

koruma nedenleriyle açıklanamayacağı hususuna mutlaka dikkat edilmelidir. Bu 

durum, bu kişinin adının yönetim tarafından bilinmesi halinde de geçerlidir. 

 

 

3. Bir öğretmen/kreşteki bir eğitmenin SARS-Cov2 testi pozitif çıkarsa ne 

olacak? 

Yukarıda belirtilen durum okullardaki ve kreşlerdeki personel için de geçerlidir. 

Ancak özellikle eğitim kadrosunda ve personelin mekanlarında (öğretmenler 

odası, sosyal mekanlar vs.) mesafe kuralına uyulmalı ve bu mesafenin altında 



 

ağız-burun koruyucu kullanılmalıdır. Burada mesafe kuralına öncelik verilmelidir; 

sabit, dokümante edilmiş bir oturma planı da gereklidir.  

Personelin riskli bölgelerden işe gidip gelmesi durumunda özel dikkat 

gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda ağız-burun koruyucu takmanız veya mesafe 

kuralına sıkı bir şekilde uymanız şiddetle tavsiye edilir. 

Eğitimi personelinin odaları da sınıflar gibi düzenli olarak iyi bir şekilde 

havalandırılmalıdır. 

 

Kreşlerdeki/okullardaki başlıca enfeksiyon taşıyanlar yetişkinlerdir; örn. 

toplantılarda veya molalarda! AHA kurallarına uyulması konusundaki net bir uyarı 

düzenli olarak yapılmalıdır! 

 

4. Beden eğitimi/yüzme dersi için hangi tavsiyeler söz konusu? 

Beden dersi sonbahar tatiline kadar öncelikle açık havada yapılmalıdır. 

Spor salonlarında yeterli havalandırma şarttır, düzenli olarak cereyan yaptırılması 

elverişli olacaktır. Bir yere elini sürerek bulaşma tehlikesi daha az olduğu için, 

kapsamlı bir temizlik yerine şüphe halinde hedef gözeterek kapı kolları ve benzer 

temas yüzeyleri dezenfekte edilmelidir. Spor cihazları ortak olarak kullanılabilir, 

fakat kullanımdan önce ve sonra cihazların temizlenmesinin yanı sıra 

öğrencilerin ellerini yıkaması anlamlı olacaktır. 

 

Kapalı salonlardaki yüzme dersi daha sıkıntılı olduğundan (havuza gelen diğer 

misafirlerle görüşme trafiği, öğrencilerin salona ulaşımı, kıyafet değiştirme…) 

kural olarak bu dersin verilmemesi gerekir. 

 

 

5. Öğrenci/öğretmen veya kreşteki çocuk/eğitmenin SARS-Cov2 testi pozitif 

çıktığında okul/kreş kapatılacak mı? 
 

Okullar/kreşlerdeki çocuklar, öğrenciler ve eğitim personelinin karantina ve 

izolasyonu ile ilgili hijyen tedbirlerine Sağlık Müdürlüğü karar vermektedir.  

 

Okul: 

Hijyen ve mesafe kurallarına her durumda uyulması konusunda belirsizlik varsa 

yaş grupları/sınıflar dersten alıkoyulmalıdır. Bu konuda Sağlık Müdürlüğü karar 

verir. Bu dönemde Sağlık Müdürlüğü yakın temasta bulunan kişileri tespit eder 

(yukarıya bakınız). Bu kişiler karantinada tutulacaktır. Bundan sonra diğer 

öğrenciler/öğretmenler tekrar derse katılabilir. IFSG'ye (Enfeksiyondan Korunma 

Yasası) uyarınca kazanç kaybının, sadece Sağlık Müdürlüğü tarafından emredilen 



 

tedbirler söz konusu olduğu zaman çocuklarına bakan ebeveynler için mümkün 

olduğunu lütfen unutmayın. 

 

Kreş: 

Kreşlerde mesafelere uyulamadığı için, belirli bir kısmı Sağlık Müdürlüğü 

tarafından kapatılmaktadır. Bu gruptaki çocuklar/eğitmenler genelde yakın 

temastaki kişiler (K1) olarak görülmekte ve karantinaya alınmaktadır, çünkü 

bunlarda her grup üyesi için 15 dakikalık yakın temas ("yüz yüze") olacağı 

varsayılmaktadır.  Çocuklar örn. açık havada oynarken diğer gruplar ile temasta 

bulunduğu takdirde, tüm tesisin kapanıp kapanmayacağına Sağlık Müdürlüğü 

karar verecektir. Bu tedbir, temas eden kişinin takibi boyunca geçerlidir ve ancak, 

grupların serbest oyunlarda veya diğer etkinliklerde de birbiriyle görüşmemeleri 

halinde uygulanmayacaktır.  

 

6. Bir öğrenci/öğretmenin SARS-Cov2 testi pozitif çıkarsa tuvaletler, bürolar 

veya çalışma masaları özel olarak mı dezenfekte edilmelidir? 

Hayır. Ancak kullanılan tüm alanların iyice temizlenmesi gereklidir. 

 

7. İlgili kişi, birinci derece temas kişisi olarak test hakkında ne zaman ve nasıl 

bilgilendirilir? 

Bir grubun / sınıfın kapatılması halinde birinci derece temas kişisi olarak 

belirlenen çocukların ebeveynlerine / velilerine alınacak önlemler hakkında bilgi 

verilir. Sağlık Müdürlüğü tarafından bir bilgilendirme mektubu birkaç dilde 

hazırlanır ve okul / kreş yönetimi vasıtasıyla ebeveynlere dağıtılır. Bu mektup, 

karantina, çocuklarına bakan ebeveynlerin kazanç kaybı ve temas kişisi olduğu 

için Sağlık Müdürlüğünden bir ekip tarafından yaptırılacak olası testler hakkında 

bilgiler içerir. 

 

8. Eyalet/ilçeler tarafından tedarik edilen maskeler okullarda nasıl kullanılacak? 

Eğitim personeli ve öğrencilere yönelik FFP2 maskeleri okul yönetimi tarafından 

idare edilecek ve yedek olarak kullanılacaktır. FFP2 maskeleri, önemli ölçüde 

nefes alma güçlüğü durumunda başta küçük öğrencilerde olmak üzere sadece 

ikincil seçenek olarak kullanılacaktır. Günlük maskelerin yeterli korumayı 

sağlaması için öncelikle tüm katılımcılar tarafından devamlı olarak takılmalıdır! 

 

9. Eğitmen/öğretmenlerin vakalardan bağımsız olan testleri nasıl yapılacak? 

İşverenden bağımsız olarak okullar ve kreşlerdeki tüm personelin çalışma saatleri 

dışında her 14 günde bir isteğe bağlı olarak test yaptırma hakkı vardır. Bu 



 

konuyla ilgili form tüm personel adına kreş/okul yönetimi tarafından 

doldurulacaktır. Testler özel doktorlar tarafından yapılmaktadır. Sağlık 

Müdürlüğü, bu konunun dışındadır. 

 

10.  Bu önemli kısıtlamalar ışığında okul kantinleri nasıl işletilebilir? 

Okul kantinlerinde genellikle gerekli mesafelere uyulamamaktadır. Dönüşümlü 

yemek saatleri veya sınıf içinde yemek üzere paketlenmiş yiyecekler alternatif 

olabilir. Bu konuda ayrıca sınıflardaki yemek artıklarının giderilmesi imkanları ve 

yemek takımlarının kantine iadesi organize edilmelidir. Yemek tedariki konusuna 

okul yönetimi karar verecektir. Sabit oturma düzenlerini tavsiye ederiz (sınıflarda 

olduğu gibi). 

 

11.  Mikroskop gibi ders cihazları kullanılabilir mi? 

Bu konuda spor aletleri ile ilgili kurallar geçerlidir. Bu aletler öğrenci tarafından 

kullanılması mümkündür, öncesi ve sonrasında cihaz dezenfekte edilmeli veya 

normal bir deterjan ile ıslak olarak temizlenmelidir. Ayrıca öğrenciler bu işlem 

öncesi ve sonrasında ellerini iyice yıkamalıdır.  

 

12.  Nasıl havalandırılmalıdır? 

Bir odada hava değişimi büyük ölçüde çapraz havalandırma ile sağlanır. Çapraz 

havalandırma yapılırken kapılar ve pencereler 5-10 dakika boyunca olabildiğince 

geniş açılmalıdır. Her dersten sonra (45 dakika) etkili bir çapraz havalandırma 

yapmak, pencereleri sürekli olarak eğik biçimde açık tutmaktan önemli ölçüde 

daha etkilidir (ve enerjik olarak daha yararlıdır). Özellikle önümüzdeki soğuk 

mevsimde kalıcı hava cereyanlarından kaçınılmalıdır.  

 

 

 

13.  Korona uygulamasından bir uyarı mesajı geldiğinde ne olacak? 

Korona uygulamasından bir uyarı mesajı alan herkes derhal kendi aile hekiminde 

test yaptırabilir ve hatta kısa süre önce 14 günlük personel testi kapsamında 

yaptırmış olup olmadığından bağımsız olarak bunu yaptırabilir. Resmi karantina 

konusundaki kararı sadece Sağlık Müdürlüğü verir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lütfen mevcut okul postasındaki düzenlemelere de uyun: 

https://www.schulministerium.nrw.de/ministerium/schulverwaltung/schulmail-

archiv/archiv-2020/31082020-informationen-zum-schulbetrieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revizyon tarihi: 31.08.2020 - Bu SSS listesi düzenli olarak güncellenmekte olup 

StädteRegion portalının (www.staedteregion-aachen.de) "Koronavirüs hakkında 

haberler" başlığı altından indirilebilir.  

 

Tamamlayıcı bilgiler için: 

https://www.schulministerium.nrw.de/themen/schulsystem/angepasster-

schulbetrieb-corona-zeiten 

https://www.mags.nrw/coronavirus 


