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19/5/2020
CCPS COVID-19 Okula Dönüş Rehberi
Okul sağlığı ve güvenliği önlemleri
 The Australian Health Protection Principal Committee (Avustralya Sağlığın Korunması Ana
Komitesi) (AHPPC), dört metrekarede birden fazla kişinin bulunmasını yasaklayan “mekan
yoğunluğu kuralı” nın sınıflarda ya da koridorlarda uygulanmasının uygun ve pratik olmadığını ve
aynı zamanda sınıf aktiviteleri sırasında öğrenciler arasında 1,5 metrelik mesafenin korunmasının
mümkün olmadığını belirtmiştir. Bu nedenle, daha önce belirlenmiş olan sınıf başına 10 öğrenci
oranı artık okullarda uygulanmayacaktır.
 Tüm okul personelinin bu geçişe hazırlanmasına destekte bulunmak için 25 Mayıs 2020 Pazartesi
öğrencisiz bir gün olacaktır. Okullar bu günü okullarında sağlık tavsiyelerine uyulmasını
sağlamak, okul rutinlerini yeniden düzenlemek, uzaktan ve esnek öğrenim döneminde öğrencinin
ilerlemesini değerlendirmek ve acil sağlık ve refah ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek için
kullanacaklardır.
 Öğrencilerin normal rutine dönmeleri, içinde bulunduğumuz durumu kabul etmeleri, neler olduğu
hakkında gelişimsel olarak uygun bilgilerin sağlanması konularının önemini çok iyi anlıyoruz ve
aynı zamanda öğrencilerin endişelerini ve duygularını dile getirmeleri için güvenli bir ortam
sağlamayı amaçlıyoruz.
Okulda eğitime geri dönen tüm kayıtlı öğrencilerin okula gitmeleri beklenmektedir. Ebeveynler tıbbi
nedenlerin dışında çocuklarını evde tutmayı tercih etmeleri durumunda okulların onlara uzaktan
eğitim sağlaması beklenmemelidir. Böyle bir durumda lütfen Alt Sınıfların Müdür Yardımcısına
başvurun.
Hazırlık - 2. Sınıf: Anne McDonald
3. sınıftan 6. sınıfa kadar: Mick Sweeney
Öğrenci Refahı Sorumlusu: Kerry Bates
Diğer sağlık ve güvenlik önlemleri
 Oyun alanı ekipmanları kullanılabilir. Bununla birlikte, öğrenciler kullanımdan önce ve sonra el
hijyeni kurallarına uyacaktır. Oyun alanları, geniş kapsamlı temizleme programı dahilinde teneffüs
ve öğle yemeğinden sonra hastane sınıfı dezenfektan ile temizlenecektir.
 Ortaklaşa kullanılan ekipmanlarda, kullanımdan önce ve sonra sıkı el hijyeni uygulanacaktır.
 Öğrenciler okuldaki çeşmelerden su içemeyecekleri için okula kendi su şişelerini getirmeleri
gerekecektir.
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 DET'nin Öğrenciler için Cep Telefonu Kullanımı Yönetmeliğiyürürlükte kalacaktır. Öğrencilerden her
sabah cep telefonlarını ofise teslim etmeden önce bir dezenfektan mendille temizlemeleri
istenecektir. Telefonlar, okuldan hemen önce ve sonra COVID SAFE uygulaması etkinleştirilerek
açılabiliecektir. Okullar, öğrenci, personel ve ziyaretçi kayıtlarını içeren kontrollü ortamlar olduğu
için temas olması halinde bunun takibi yapılabilecektir.
Akıl sağlığı ve refah
Çocuğunuzun akıl sağlığı ve refahı hakkında özel endişeleriniz varsa mevcut hizmetlere ve desteklere
erişebilmemiz için lütfen mümkün olan en kısa sürede bunu Yardımcı Müdürlere bildirin.
Hazırlık - 2. Sınıf: Anne McDonald
3. sınıftan 6. sınıfa kadar: Mick Sweeney
Öğrenci Refahı Sorumlusu: Kerry Bates
Temizlik
Genişletilmiş ve arttırılmış temizleme düzenlemeleri getirilmiştir ve devam edecektir. Bu, yoğun
temas yüzeylerindeki bulaşma riskinin azaltılmasını sağlamak için gün boyunca aşamalı temizlemeyi
içerir.
Okula katılım
Okul topluluklarının koronavirüs bulaşma riskini (COVID-19) azaltmak için atabileceği en önemli
adımlardan biri, hasta personelin, çocukların ve gençlerin evde kalmasını sağlamaktır.
Virüs bulaşma riski çok düşük olmakla birlikte, ağır hastalık riski fazla olan personel veya öğrenciler,
tıbbi pratisyenlerinin desteğiyle, okula katılım için uygunluklarını ayrı ayrı değerlendirmelidir.
Okul ortamında koronavirüs (COVID-19) bulaşının ana riski yetişkinler arasında olduğu için, okul
alanlarına gelen ziyaretçiler temel okul hizmetlerini ve faaliyetlerini sağlayan ya da destekleyen
kişilerle sınırlı olacaktır. Ebeveynlerin herhangi bir nedenle okulla iletişim kurması gerekiyorsa
okulun ofisini aramaları gerekmektedir.

Tüm hasta personel ve öğrenciler evde kalmalıdır.
Kompleks tıbbi ihtiyaçları olan öğrencilerin ebeveynleri/bakıcıları (bağışıklık sistemi zayıf olanlar
dahil), okulda eğitimin uygun olup olmadığı konusunda karar vermeleri için öğrencinin doktorundan
tavsiye almalıdır. Bu tavsiyenin Victoria'daki koronavirüs (COVID-19) pandemisinin durumuna bağlı
olarak değişebileceğini unutmayın. Bu, DET Sağlık Hizmetleri İhtiyaçları politikasıyla uyumludur.
Okul, bu konuda fazladan ihtiyacı olan aileleri destekleyecektir.
Okul toplantıları, geziler, kamplar ve diğer önemli olmayan büyük toplantılar bir sonraki duyuruya
kadar ertelenmiştir.
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Hijyen
Herkes etkin el hijyeni alışkanlıklarını sürdürerek kendini koruyabilir ve koronavirüsün (COVID-19)
yayılmasını önleyebilir. Okulda öğretim ve öğrenime dönüş sürecinde geniş kapsamlı hijyen önlemleri
devam edecektir.
 Tüm personel ve öğrenciler, özellikle okula vardıklarında, yemekten önce ve sonra, burunlarını
temizlediklerinde, öksürdüğünde, hapşırdığında veya tuvaleti kullandıktan sonra düzenli el hijyeni
kurallarını uygulayacaktır. Bu gerektiğinde personel tarafından yönlendirilecek veya
denetlenecektir.
 Sabun ve suyun kolayca bulunmadığı yerlerde, kullanılan her oda ya da sınıfta el dezenfektanı
bulunacaktır.
 Öğrencilerin şu anda çeşmelerden su içmelerine izin verilmeyecektir. Bunun yerine okulda
kullanmaları için (ve doldurma) kendi su şişelerini getirmelidirler.
Okula geliş ve gidiş
Okul ortamında koronavirüs (COVID-19) bulaşının ana riski yetişkinler olduğundan, özellikle
çocuklarını okula bırakma ve okuldan alma sırasında yetişkinlerin aralarına mesafe koymaları önem
taşımaktadır.
 Personel ve veliler, fiziksel mesafe önlemlerine uyarak okulun içindeki veya çevresindeki
alanlarda toplanmamalıdır.
 Fiziksel mesafeyi uygulamak ve öğrencilerle yetişkinlerin okul içinde ve okul giriş noktalarında
etkileşimini en aza indirmek için yapılan düzenlemeler şunları içerecektir:
o yetişkinler arasındaki mesafenin korunmasını teşvik etmek için okul kapısına noktalar
yerleştirmek
o Ebeveynlerin okulda bulunmasına izin verilmeyecektir ve ihtiyaç duyulması halinde telefonla
veya e-posta ile okulla iletişime geçmeleri istenmektedir
o Zorunlu olan toplantılar video konferansı yoluyla yapılacaktır
o İnsanlar arasındaki her tür etkileşim sosyal mesafe kurallarına uygun olmalıdır ve
selamlaşmaların temassız olması gerekmektedir
o Gerek duyulması halinde okul kapısında ya da sınıfların dışında toplanan yetişkinlerin sayısını
azaltmak iamacıyla kademeli okula bırakma ve okuldan alma saatlerinin uygulanması
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