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Okuldan Lise’ye, okulların sakin 
başlamasında gereken sağlik önerileri

Tüm öğrenciler uygun şartlarda okularını 
başlayabilmeleri için, herkesin güvenliğini 

koruyan önlemler almaktayız.

Sizlerle beraber, sizin dikkatinizle ve 
tedbilerlerinizle herkesin eğitimine 

sağlayabiliriz, hem öğrencileri hem de 
yetişkinleri koruyarak.

İşte çocuğunuzun gününün nasıl 
geçeceği ve kendinizi ve başkalarını 

güvende tutma kuralları.

Beraber, başarabiliriz.



Evden ayrılmadan önce.
Herhangi bir semptom varsa veya sıcaklık 
hissediyorsa, çocuğunuzun ateşini ölçmeniz 
gerekir. 38 °C'nin üzerindeyse, çocuğunuz evde 
kalmalıdır.
Evde virüs taşıyıcısı olan biri varsa, çocuğunuzu 
evde tutmalısınız. Onu Uzaktan eğitim kursları 
sunulacak.

Okula vardığınızda
Kalabalıklar ve geçişler mümkün olduğunca sınırlıdır.
Refakatçiler okullara girmeye yetkilidir :
-Maske’ile
-eller dezenfeksiyon olduktan sonra

Gün boyunca

Maskeyi takmak
- 11 yaşın altındaki çocuklar için,
maske takmak uygun değildir, ancak her masa
arasında mümkün olan en büyük mesafe aranır.
-11 yaşından büyük tüm öğrenciler için, maske
takmak zorunludur.

El hijyeni
Öğrenciler en azından ellerini yıkamaları gereken 
zamanlar :
- okul girişinde
- her yemekten önce
- tuvalete gittikten sonra
- akşam eve gitmeden önce veya eve vardıklarında

Ellerinizi nasıl düzgün yıkamalısınız ?
30 saniye sabunla yıkayın. Tek kullanımlık bir kağıt 
havluyla veya açık havada kurulayın.

Not ediniz : anaokulunda ve ilkokulda, hidroalkolik jel bir 
yetişkinin gözetiminde kullanılır.



Yemekhanede
- Yemekhane masaları her servisten sonra temizlenir ve 
dezenfekte edilir.
- İhtiyaç duyulan alanlarda, aynı sınıftaki öğrenciler birlikte 
öğle yemeği yerler ve gruplar arasında bir metrelik 
mesafeye dikkat edilir. 

Teneffüs alanında
- Kolektif alanlara, oyunlara ve banklara kullanım 
mümkündür.
- Aynı sınıf veya aynı grup içinde paylaşılan nesnelerin 
sağlanmasına da izin verilir : toplar, vb.

Bir öğrencinin semptomları varsa ne olur?
Öğrenci, kendisi de maske takan bir yetişkinin 
gözetiminde maske ile izole edilir.
Sınıfa dönmeden önce sizi doktorunuzla görüşmeye davet 
edecek olan okul veya kurum sizinle hızlı bir şekilde 
iletişime geçecektir.

Derslerden sonra
- Zeminlerin, geniş yüzeylerin ve öğrencilerin ve 
personelin en sık dokunduğu yüzeylerin (masalar, bürolar) 
temizliği günde en az bir kez yapılır.
- Lokaller en az 3 saatte bir ve en az 15 dakika 
havalandırılır.

Bu önlemler, virüsün dolaşımının arttığı bölgelerde 
sağlık kurumlar tarafından degişebilir. Aileler 

ihtiyaçlarına göre desteklenecekler.

Daha geniş bilgi için : www.education.gouv.fr
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