Koronavirüs – ebeveynler için okuldaki günlük uygulamalar
hakkında bilgi
Enfeksiyonu sınırlamak için okulunda bir dizi tedbir alınmıştır. Yeşil, sarı ve kırmızı trafik ışıkları,
okulda seviyelere göre hangi tedbirlerin uygulanacağını göstermektedir. Takip edilecek seviye,
Norveç’teki enfeksiyon seviyesine göre belirlenecektir.

Okula gelmek çocuklar için güvenlidir
Öğrencilerin iyi ve güvenli bir okul ortamına sahip olmasını sağlamaya devam edeceğiz. Okulda
çalışan herkes çocukların iyi olmasını sağlamaktan sorumludur. Önümüzdeki dönemde iyi bir
enfeksiyon kontrolü sağlamak için fazladan dikkat göstereceğiz. Özellikle aşağıdaki hususlara dikkat
edeceğiz:
•
•
•

Hasta olan kimsenin okula gelmemesi ya da okul sonrası faaliyetlere (SFO) katılmaması.
Okula gelmeden önce ellerinizi yıkamış olmanız.
Okulda iyi el hijyeninin ve temizliğinin önemi.

Okuldaki günlük uygulamalar neye benzeyecek?
Yeşil seviye: Okul yaşamı normal şekilde devam eder ama öğrencilerin ve öğretmenlerin el sıkışma ve
sarılma gibi faaliyetlerde bulunmaması gerekir.
Sarı seviye: Tüm dersler birleştirilebilir ve normal okul günlerinde tüm çocuklara tam zamanlı bir
eğitim verilir. Okul bahçesi birbirinden ayrı sınıflara ayrılır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin el sıkışma
ve sarılma gibi faaliyetlerde bulunmaması ya da kalabalık şekilde bir araya gelmemesi gerekir.
Kırmızı seviye: Öğrenciler daha küçük gruplara bölünür. Okula devam edecek öğrenci sayısını
sınırlamamız gerekebilir. Ayrıca, öğrencilerden farklı zamanlarda okula gelmeleri de istenebilir.
Herkesin birbirinden uzak durması gerekir ve normal okul saatlerinde bile öğrenciler bolca dışarıda
olurlar.

Okul ulaşımı
Sarı seviye: Okula ulaşım için araçtan faydalanan öğrenciler bir otobüsle ya da başka bir yöntemle
okula gelip gidebilirler. Öğrencilerin diğer kişilerle aralarında olan mesafeye dikkat etmesi gerekir;
diğer yolcular için bu bir gereklilik olsa da okul arkadaşlarıyla aralarında bir metre mesafe kuralına
uymalarına gerek yoktur.
Kırmızı seviye: Öğrenciler okul servisinden ya da başka bir ulaşım aracından faydalanıyorsa hem araç
beklerken hem de araç içindeyken mesafelere dikkat etmelidir. Öğrenciler imkân buldukça okula
diğer ulaşım olanaklarını da değerlendirmelidir.

Tüm öğrenciler için bir görev olarak eğitim
Tüm öğrencilerin eğitim hakkı vardır ve okul yeşil, sarı ya da kırmızı enfeksiyon seviyelerinden
bağımsız olarak her öğrenci için iyi eğitim olanakları sağlamalıdır.

Sorularınız varsa lütfen bizimle okulda iletişim kurun 😊😊

