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Vaud Kantonundaki velilere ve eğitim 
görevlilerine yönelik bilgiler - Koronavirüs 
(Covid-19) 
 
Bilgi güncellemesi 
Eğitim kurumlarına, okullara ve okul öncesi ve sonrası kolektif bakım kurumlarına ayrılmış 
olan bu sayfa durumdaki gelişmelere göre güncellenmektedir.  

1 Mayıs saat 18:00 versiyonu. 

Eğitim kurumları neden kapalı? 
Durumdaki gelişmeler karşısında Vaud kantonu, Federal Konsey ile fikir birliği içinde risk 
altındakileri, 65 yaş üzeri kişileri korumak ve sağlık sistemini desteklemek amacıyla 
olağanüstü ve daha önce görülmemiş tedbirler almaya karar verdi. 16 Mart Pazartesi 
gününden itibaren zorunlu ve zorunlu sonrası okulların öğrencileri, üniversite öğrencileri ve 
öğretmenler eğitim kurumlarına gitmeyecek ve virüsün yayılmasına karşı mücadele etmek 
için evlerinde kalacak. Çıraklık öğrencileri için de ders günleri aynı durum geçerli 
olacak. Mümkün olan en fazla sayıda kişinin evinde kalması çok önemli. Sağlık sistemini 
desteklemek adına saat 07:00’den 18:30’a kadar her bir zorunlu eğitim kurumunda bir eğitim 
birimi hizmet vermektedir. 

Dersler devam ediyor mu? 
Evet ama uzaktan. 11 Mayıs’tan itibaren sınıflarda eğitim yeniden başlayacak. 

Daha fazla ayrıntılı açıklama: 

• Karar no 166:24 Mart 2020 tarihli “Zorunlu eğitimde uzaktan eğitimin hayata 
geçirilmesi hükümleri (COVID 19)” (PDF, 151 Ko) 

• 23 Mart 2020 tarihli, zorunlu eğitim alanında koronavirüse karşı mücadele etmek için 
alınan tedbirlerin sonuçlarını hafifletmeyi amaçlayan destek tedbirlerine dair 
kararname (COVID 19) (PDF, 31 Ko) 

Eğitim hizmeti nasıl gerçekleşiyor? 
En fazla 9 öğrenciden oluşan sınıflarda ve OFSP’nin paylaştığı hijyen kurallarına harfi harfine 
uyarak. Bu kurumlara sıvı sabun, tek kullanımlık el silme bezleri ve gerekiyorsa hidro-alkolik 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
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solüsyonlar tedarik edilecek. Okul sonrası kurumlarla koordinasyon sağlanacak. Bu eğitim 
hizmeti okul tatilleri boyunca da sağlanacak. 

Eğitim hizmetinden faydalanabilen ebeveynler kimlerdir? 
Federal Konsey’in 17 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan kararnamesi (2 COVID-19 
sayılı kararnamenin 5. maddesinin 3. bendi) hastalığın yayılışını en hızlı şekilde engellemeyi, 
en yardıma muhtaç kişileri korumayı ve sağlık sistemimizin çökmesini önlemek için her türlü 
girişimde bulunmayı amaçlamaktadır. 

Bazı çalışanların iş yerlerine gitmeye devam etmeleri gerekiyor. Çocukların bakımı için 
işverenler tarafından sunulan uzaktan çalışma çözümleri veya profesyonel veya kişisel 
bağlamdaki bakım hizmetlerine öncelik verilmelidir. Bu mümkün olmadığında, özel bir bakım 
hizmetinden faydalanamayan ebeveynlerin çocukları için bir eğitim hizmeti sunulmuştur. 
Bu görev özellikle risk altındaki kişilere verilmemelidir. Bu hizmet özellikle şu kapsamdaki 
evebeynler için sunulmaktadır: 

• Sağlık sistemi personeli; 
• Cezaevi personeli, göreve çağırılan güvenlik personeli ve devletin temel görevlerini 

yerine getiren personel; 
• Gıda ve birinci dereceden ihtiyaç ürünleri satan mağazalar tarafından görevlendirilmiş 

personel; 
• Bu eğitim hizmetini sağlayan personel. 

Bu durumdaki ebeveynlerin çocuklarının bakım ihtiyacını kayıtlı oldukları eğitim kurumunun 
sekreterliğine bildirmesi gerekir. Tüm çocuklar öğle yemeği beslenmelerini yanlarında 
getirmelidir. 

Daha fazla ayrıntılı açıklama: 

• Karar no 167: “Okul hizmetinin hayata geçirilmesine dair hükümler (COVID 
19) (PDF, 139 Ko) 

• Okulda eğitim hizmeti (PDF, 168 Ko) 
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Vaud’daki eğitim kurumlarında nasıl bir tutum 
benimsenmeli? 

 

Genel olarak temel tavsiyeler tüm öğrencilere ve Vaud’daki eğitim kurumlarında eğitim 
hizmetini sunmak için bulunan tüm personele hatırlatılmakta ve OFSP’nin afişiyle tüm 
kurumlarda duyulmaktadır. Bu tavsiyeler şöyledir: 

• Eller düzenli olarak ve titizlikle su ve sabun veya bir el dezenfektanı ile yıkanmalı; 
• El sıkışmaktan kaçınılmalı; 
• Mesafeler korunmalı/yakın fiziksel temaslardan kaçınılmalı; 
• Mesafe koymanın mümkün olmadığı durumlarda yetişkinler veya öğretmenler maske 

takabilir; 
• Bir mendile ya da kolun içine doğru hapşırılmalı ve öksürülmelidir; 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/04/BAG_Plakat_CoVi_MaskeTragen_A3_297x420_e.pdf
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• Bir mendile ya da kolun içine doğru hapşırılmalı ve öksürülmeli ; Belirtiler ağırlaşırsa 
aile hekimiyle iletişime geçmelidir. 

Hasta kişi eğitim hizmetine ancak tamamen iyileştikten sonra (grip, ateş ve öksürük 
belirtilerinin sona ermesinden 24 saat sonra) dönebilir. Testinizin pozitif çıkması durumunda 
Kanton doktorunun SSS metnine başvurunuz. 

Tavsiyelere ve “Yeni koronavirüs: işte böyle korunmalıyız” afişine erişebileceğiniz internet 
sitesi 

Hangi sebeple zorunlu eğitime tabi öğrencilerin 11 Mayıs’ta 
okula dönmesi öngörülüyor? 
Federal Konsey 29 Nisan günü okulda eğitime yeniden başlanması için yeşil ışık yaktı. Bu 
eğitim açısından iyi bir haber. Ancak bunun için sağlık tedbirlerine en sıkı biçimde uyulması 
gerekiyor. Önceliğimiz daima sağlık. 

OFSP’nin koruma planı çocukların yetişkinlere kıyasla çok daha nadiren hasta olduklarını, çok 
az belirti gösterdiklerini ve hastalığın onlar için hafif geçtiğini belirtiyor. Çocuklar neredeyse 
hastalığın yayılmasında hiçbir rol oynamıyor. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no 170: "Okulda eğitime kademeli olarak geri dönülmesi kapsamındaki sağlık ve 
düzenleme tedbirlerinin hayata geçirilme hükümleri (Kanton koruma planı - COVID-
19)" (PDF, 173 Ko) 

Okula dönüş neye yarıyor? 
Okula dönüş sosyal bağları yeniden kurmaya, sınıfıyla, sınıf arkadaşlarıyla yeniden bir araya 
gelmeye, öğretmen ve okul sistemi ile tekrar buluşmaya yarıyor. Bu da belirli bir fırsat eşitliği 
inşa etmeyi sağlıyor çünkü uzaktan eğitimde, tatil dönemlerinde olduğu gibi belirli beceri, 
araç ve desteklerden daha çok faydalanabilenler ile daha az faydalanabilenler arasındaki 
eşitsizlik artıyor.  

Okula dönmek aynı zamanda sınıftaki derslere ara verilen bu dönemde en çok sıkıntı çeken 
öğrencileri belirlemeye ve onlarla birlikte çalışmaya da olanak sağlıyor. Bu program aynı 
zamanda ders müfredatının devam ettirilmesi için edinilen önemli bilgileri sağlamlaştırmak 
için de tasarlandı. Bu, Departmanın 2020-2021 eğitim yılını hazırlamasını da kolaylaştıracak. 

Daha fazla bilgi için: 

• Ebeveynlere ve öğrencilere mektup - 30 Nisan 2020 (PDF, 133 Ko) 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/30042020_lettre_CA-RepriseEcole-Par.pdf
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Okula dönüş nasıl gerçekleşecek? 
Kademeli olarak okula dönüş, ilk iki devre için (1-8P) 11 Mayıs Pazartesi gününden 2 Mayıs 
Çarşamba gününe kadar (Ascension bayramına kadar) yarım gün olarak gerçekleşecek. 
Ascension bayramından sonra, 25 Mayıs Pazartesi gününden iibaren 1P’den 8P’ye kadarki 
sınıflar tam gün okula devam edecek. 

Üçüncü devre (9-11P) için okula dönüş üç hafta boyunca (11 Mayıs Pazartesi’den 29 Mayıs 
Cuma’ya kadar) yarım gün olarak gerçekleşecek. 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren 
durum tam gün eğitime geçebilecek şekilde ilerlemiş olacak. 

Eğitim gören öğrencilerin ve öğretmenlerin 11 Mayıs’tan 
itibaren hangi hijyen tedbirlerine uyması gerekiyor? 

• Okula geldiklerinde, sabah ve öğle arasından döndüklerinde ellerini yıkamaları 
gerekiyor. Lavabo eksikliği olursa bir yetişkinin gözetiminde hidroalkolik solüsyon 
kullanılabilecek; 

• Bir mendile ya da kolun içine doğru hapşırılmalı ve öksürülmeli; 
• Çocuklar ve yetişkinler arasında ve yetişkinlerin birbiriyle arasında 2 metrelik bir 

mesafe korunmalı. Bununla birlikte çocuklar arasında uyulması gereken bir mesafe 
yok ancak yine de el sıkışmaktan kaçınarak, bunun yerine, örneğin dirsekleriyle 
çakarak selamlaşarak ve öpüşmeyerek, temassız fiziksel aktivitelere ve oyunlara 
öncelik vererek aralarında fiziksel temas kurmaktan kaçınmaları gerekiyor. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no 170: "Okulda eğitime kademeli olarak geri dönülmesi kapsamındaki sağlık ve 
düzenleme tedbirlerinin hayata geçirilme hükümleri (Kanton koruma planı - COVID-
19)” (PDF, 173 Ko) 

11 Mayıs’tan itibaren eğitim çalışanlarını korumak için hangi 
tedbirler alındı?  

• Okulların sekreterliklerinin ve PPLS bölgesel sekreterliklerinin gişelerine plastik ve 
şeffaf panolar kuruldu; 

• Çalışma yerleri, öğretmenler odalarında yetişkinler arasında 2 metrelik mesafeyi 
koruyacak şekilde düzenlendi. Aynı zamanda bu alanların kullanımı da dönüşümlü 
olacak; 

• Özel durumlar için veya talep üzerine maskeler mevcut olacak; 
• Çöpler günde bir kez boşaltılacak ve içinde yalnızca bir parça karton ya da plastik bir 

poşet dahi olsa hiçbiri kapaksız bırakılmayacak; 
• Belge dağıtımı öğretmenler yerine öğrenciler tarafından yapılacak; 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_170_mesures_sanitaires.pdf
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• Yetişkinler ve çocuklar arasında yiyecek paylaşımı olmayacak. 

11 Mayıs’tan itibaren teneffüsler ve ders çıkışları hangi 
koşullarda gerçekleşecek? 
1P - 8P: Kalabalık toplanmaları önlemek için teneffüse dönüşümlü olarak çıkılacak. 

9S - 11S: Öğrenciler aynı anda çıkacak ve bahçede bölge bölge ayrılacak. Avluda 
gruplarına/sınıflarına ayrılan bölgeden çıkmamaları gerekecek. 

Ders çıkışlarında tüm öğrenciler derhal avluyu terk edecek. Çocuklarını almaya gelen 
ebeveynler okul önünde toplanmaktan kaçınacak. 

Sınıflar ve binalar dezenfekte edilecek mi? 
11 Mayıs’tan itibaren sınıfların içi, yüzeyleri, masalar, kapı veya pencere kolları, merdiven 
korkulukları, tuvaletler ve öğretmenler odasındaki ortak kullanılan araçlar günde en az 2 kez  
dezenfekte edilecek. Yıkanamayacak ya da dezenfekte edilemeyecek olan malzemeler 
(minderler, halılar, bazı kumaş oyuncaklar, vb.) kaldırılacak. 

Aynı zamanda sekreterliklerin, öğretmenler odalarının, kütüphanelerin ve diğer herkese açık 
veya ortak alanların girişlerine özel el hijyeni istasyonları kurulacak. Kurumdaki lavaboların 
yetersiz olması durumunda öğrenciler bir yetişkinin gözetiminde hidroalkolik solüsyonlar 
kullanabilecek. 

Tüm bu tedbirlerin uygulanmasını kim kontrol edecek? 
Okul yönetimleri, valilerin ve kendisine de başvurulabilecek olan kanton doktorunun yetkisi 
altında tüm hijyen tedbirlerinin uygulanmasını kontrol etmekten sorumlu olacak. 

Yemekhaneler, okul restoranları ve etüt odaları da 11 
Mayıs’tan itibaren açık olacak mı? 
Açık olacaklar ancak 9’uncu sınıf ve üzeri öğrencilerin özel hijyen kurallarına uyması; örneğin 
bu salonlara aynı saatte değil, grup grup gitmesi gerekecek. Etüt çalışmaları yeniden 
başlayacak ve okuldakiyle aynı hijyen ve mesafe kurallarına tabi olacak. 

Okul servisleri 11 Mayıs’tan itibaren her zamanki gibi 
çalışmaya başlayacak mı? 
Okul servislerinin 11 Mayıs’tan itibaren yeniden çalışmaya başlaması gerekiyor. Ulaşım 
esnasında uygulanacak hijyen kuralları bu alanın yetkilileri tarafında belirtilecek. 
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11 Mayıs’tan itibaren sınıftaki bir kişi (öğrenci ya da 
öğretmen) hastalık belirtileri gösteriyorsa ne yapmalı? 
Öksürük (genellikle kuru), boğaz ağrısı, nefes yetmezliği, ateş, ateş çıkması hissi, kas ağrıları, 
ani koku ve/veya tat kaybı, baş ağrısı, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, göz iltihaplanması ya 
da nezle durumunda öğrenci: 

• Sınıftan çıkmalı; 
• Bir maske almalı; 
• Ebeveynlerini beklemeli ya da eve dönmeli (yaşına göre); 
• Ebeveynleri çocuk doktoruyla veya kantonun çağrı hattıyla iletişime geçmelidir. 

Eğitim görevlisi: 

• Sınıftan çıkmalı; 
• Bir maske almalı; 
• Evine dönmeli; 
• Doktoru veya kantonun çağrı hattıyla iletişime geçmelidir. 

Okul yılımın değerlendirmesi nasıl yapılacak? 
Notlama olmayacak. Vaud okulları hijyen tedbirleri konusunda sıkı ancak eğitim ve okul 
müfredatı konusunda anlayışlı olacak. Bir sonraki yıla geçme, alan seçme, alan değiştirme ve 
sertifika alma koşulları yumuşatıldı. Öğrencilerin 4P’den 5P’ye, 6P’den 7P’ye, 8P’den 9S’ye, 
9S’den 10S’ye geçişi ve 10S ve 11S sertifikalarını alması için: 

• Birinci dönemin ortalamaları 13 Mart’taki ortalamalarla kıyaslanacak, öğrencinin daha 
avantajlı olan notu geçerli sayılacak; 

• Tüm “sınırda” olan öğrenciler (öğrenci ortalama nota sahip değilse), sınıfını geçmiş 
sayılacak; 

• Başarısızlık durumlarında yönetim kurulu durumu genel olarak değerlendirerek ve 
okula dönüşten bu yana öğrencinin davranışlarını dikkate alarak bir karara varacak. 

VP veya VG’ye geçiş için sınırda kalma durumu veya tartışma olmayacak. Ancak yine de 
koşullar hafifleştirilecek çünkü burada da öğrencinin 13 Mart’taki notu ile birinci dönemdeki 
notundan hangisi daha yüksekse o geçerli sayılacak. 

Daha fazla ayrıntılı açıklama: 

• Karar no 171:“Zorunlu eğitime tabi öğrencilere yönelik, bir sonraki yıla geçme, alan 
seçme, alan değiştirme, sertifika alma ve hazırlık sınıflarına ve gymnaseların veya 
mesleki yetiştirme okullarının genel kültür ve ticaret sınıflarına kabulüne ilişkin 
olağanüstü şartları düzenleyen hükümler (COVID-19)” (PDF, 150 Ko) 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
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Okul bitirme (11’inci sınıf) sınavları yapılacak mı? 
Danıştay, halihazırda alınan tedbirlerin uzantısı olarak lise bitirme sınavlarının (11’inci sınıf) 
iptal edilmesine karar verdi. 

Sertifikayı elde etme koşulları: 

• Öğrencinin en yüksek not ortalaması (birinci dönemdeki ya da 13 Mart’taki) dikkate 
alınacak; 

• Sınırdaki durumlar otomatik olarak onaylanacak; 
• Başarısızlık durumlarında yönetim kurulu durumu genel olarak değerlendirerek ve 

okula dönüşten bu yana öğrencinin davranışlarını dikkate alarak bir karara varacak. 

Kanton referans sınavları iptal edilmiştir ve üst sınıfa geçme, alan seçme ve alan değiştirme 
kararları yalnızca devamlılık esnasında alınan notlara dayanılarak verilecektir. 

Daha fazla ayrıntılı açıklama: 

• Karar no 171:“Zorunlu eğitime tabi öğrencilere yönelik, bir sonraki yıla geçme, alan 
seçme, alan değiştirme, sertifika alma ve hazırlık sınıflarına ve gymnaseların veya 
mesleki yetiştirme okullarının genel kültür ve ticaret sınıflarına kabulüne ilişkin 
olağanüstü şartları düzenleyen hükümler (COVID-19)” (PDF, 150 Ko) 

• Karar no 166:“24 Mart 2020 tarihli zorunlu eğitimde uzaktan eğitimin hayata 
geçirilme hükümleri (COVID 19)” (PDF, 151 Ko) 

• 23 Mart 2020 tarihli, zorunlu eğitim alanında koronavirüse karşı mücadele etmek için 
alınan tedbirlerin sonuçlarını hafifletmeyi amaçlayan destek tedbirlerine dair 
kararname (COVID 19) 

• Ebeveynlere ve öğrencilere mektup “27 Nisan 2020’den itibaren uzaktan eğitim – 11. 
Sınıf sınavlarının kaldırılması” (PDF, 240 Ko) 

Henüz mesleki projemi bulamadım, 11’inci sınıftayım ve 
endişelenmeye başlıyorum. Bu özel durumda bana kim 
yardımcı olabilir? 
Okul hayatlarının sonuna gelmiş ve mesleki gelecekleri konusunda belirsizlik yaşayan 
öğrenciler için Kanton eğitim ve mesleki yönlendirme ofisi (OCOSP), eğitim sistemini 
açıklamak, çocuklara meslek seçimlerinde yardımcı olmak, durumlarını değerlendirmek ve 
ihtiyaç halinde gelecek eğitim yılı için (2020-21) bir geçiş çözümüne başvuru yapmalarına 
yardımcı olmak amacıyla hizmet vermektedir . Bu çıraklık eğitimine girişe destek tedbirleri 
(CFC/AFP) gençlere mesleki projelerini hayata geçirmeleri (meslek seçimi, okul durumunun 
iyileştirilmesi, bir eğitim imkanı arama, vb.) destek olmaktadır.  Bir geçiş 1 eğitimine başvuru 
formu ve açıklamalar OCOSP’un sayfalarında mevcuttur. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_cheffe_n_171_prom_orient_certif_ecole_obligatoire.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_166.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/accueil/coronavirus/Arrete-COVID-19-enseignement_obligatoire_CE_23.03.20.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dgeo_lettre_aux_parents_d_eleves_23_04_2020.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dgeo_lettre_aux_parents_d_eleves_23_04_2020.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-dfjc/direction-generale-de-lenseignement-postobligatoire-dgep/ocosp/
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11 Mayıs’tan itibaren çocuğum iki günde bir okula gidecek, 
onu bırakacak bir yerim yok. Ne yapmalıyım? 
Eğitim ağırlama hizmeti (SAS) tam olarak bu tür durumlar için 22 Mayıs’a kadar ebeveynleri 
çalışan ve bırakacak bir yeri olmayan 1P’den 8P’ye kadarki öğrenciler için devam 
ettirilecektir. Çocukların SAS’a gideceği tarihleri önceden kuruma bildirmeleri gerekmektedir. 

9S’den 11S’ye kadarki öğrenciler için SAS olmayacaktır. İhtiyaç halinde öğrencilerin sınıfta 
kabulüne öncelik verilecek veya kurumlar tarafından başka bir çözüm sunulacaktır. 

Risk altındaki bir kişiysem veya risk altındaki kişilerle 
yaşıyorsam ne yapmalıyım? 
Bu durumda kurum sizi durumunuzu bildirmenize ve öğrencinin uzaktan eğitimden 
faydalanmasına olanak sağlayacak bu form (DOC, 43 Ko) hakkında bilgilendirecektir. Okula 
dönüş bir sonraki aşamada ve özel hijyen koşulları yerine getiriliyorsa mümkün olacaktır. 

Eğitim görevlileri için: Vaud devlet personeli birimiyle birlikte ve sendikaların görüşü alınarak 
bir direktif hazırlanma aşamasındadır. 

Daha fazla bilgi için: 

• Kişisel beyanname: risk altında olan veya risk altındaki biriyle birlikte yaşayan öğrenci 
(Word belgesi) (DOC, 43 Ko) 

• Risk altındaki kişiler kimlerdir? (Federal Konsey’in 2 numaralı COVID-19 
kararnamesine göre) 

Bir eğitim kurumunda çalışıyorum, mesai saatlerim içinde 
çocuklarıma kim bakacak? 
Bu durumdaki çocuklar için zorunlu eğitim kapsamında saat 07:00-18:30 arası eğitim 
kurumlarında ağırlama hizmeti sunulacaktır. 

Sağlık alanında çalışıyorum ve işimin başında olmam 
gerekiyor. Evde çocuklarımla kalamam, ne yapmalıyım? 
Virüsle mücadele çalışmalarına engel olmamak için bu durumdaki çocuklara zorunlu eğitim 
kapsamında saat 07:00-18:30 arası eğitim kurumlarında ağırlama hizmeti sunulacaktır. 

 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/declaration_eleve_vulnerable.doc
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20200744/index.html#a10b


Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture 
 
 
 
 

1.5.2020 – 18:00 

Zorunlu sonrası eğitim kurumları (gymnase’lar, meslek 
okulları, vb.) ne zaman yeniden açılacak? 
Konfederasyonun talimatları uyarınca 8 Haziran’dan itibaren eğitime döneceklerdir. O 
zamana kadar uzaktan eğitim devam edecektir. Notlar askıya alınmış, çalışma miktarı mevcut 
duruma adapte edilmiştir ve dijital eğitim araçları kullanılmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no 169: 24 Mart 2020 tarihli “Zorunlu sonrası eğitimde uzaktan eğitimin hayata 
geçirilmesi hükümleri (COVID 19)” (PDF, 258 Ko) (PDF, 258 Ko) 

Gymnase yeterlilik sınavları olacak mı ve başarı koşulları ne 
olacak? 
Gymnase yeterliliğine yönelik sözlü sınavlar iptal edilmiştir. Öğrenciler yeterliliklerini son 
eğitim yılı notlarına göre alacaktır. Başarısız olan öğrenciler Ağustos ayında genellikle sınava 
tabi tutulan konularda bir bütünleme sınavına katılabilecektir. 

Çıraklık öğrencilerinin sınavları hala geçerli mi? 
Kanton, ulusal ölçekte bir çözüm bulunabilmesi için çok aktif olmuştur: 

• Teorik kısma yönelik sınavlar (operasyonel beceriler ve genel kültür) federal ölçekteki 
tüm meslekler için iptal edilmiştir; 

• Eğitimin pratik kısmına yönelik sınavlar için federal yetkililer mesleklere göre farklı 
yeterlilik prosedürleri belirlemiş, hijyen sebebiyle sınav düzenlenmesi mümkün 
olmayan alanlarda kantonların istisnalar uygulamasına olanak sunmuştur. Vaud 
kantonu kırk kadar istisna uygulamıştır (örneğin ticaret, sağlık, sosyal, inşaat ve 
mekanik alanlarında). Kendi müfredatınıza yönelik durumu öğrenmek isterseniz 
eğitim kurumunuzla iletişime geçebilir ya da telefon danışma hattını arayabilirsiniz. 

Çıraklık öğrencileri iş yerlerine gitmeli mi? 
Çıraklık öğrencileri evlerinde kalacak ve derse gitmeleri gereken günlerde uzaktan eğitime 
geçecek. Geri kalan zamanlarda işverenlerinden aksi yönde bir talimat gelmediği sürece 
işlerine gidecekler. Çırakların iş yerlerindeki güvenliğini artırmak için  meslek komiserinin 
gözetmenlik misyonu güçlendirilmiştir. 

Daha fazla ayrıntılı açıklama: 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_169_mise_en_oeuvre_de_l_enseignement_a_distance_dgep.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-destinees-aux-parents-et-aux-professionnels-de-la-formation-dans-le-canton-de-vaud-coronavirus-covid-19/#c2060681


Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture 
 
 
 
 

1.5.2020 – 18:00 

• Karar no 168:“Koronavirüs COVID 19 ile mücadele kapsamında Federal kamu sağlığı 
ofisinin (OFSP) tavsiyeleri uyarınca çırakların çalışma koşullarının gözetimini yapmak 
üzere meslek komiserlerinin harekete geçirilmesi” (PDF, 246 Ko) 

Mesleki yeterlilik sınavları yapılacak mı ve başarı koşulları 
ne olacak? 
Federal Konsey 29 Nisan tarihinde tüm mesleki yeterlilik final sınavlarının iptal edildiğini 
açıkladı. Yalnızca öngörülen ve tamamen biten final sınavları halihazırda gerçekleşmiş 
branşlar istisna teşkil edecek. Öğrenciler okulda eğitim gördükleri dönemler boyunca her 
branştan aldıkları notların ortalamasına karşılık gelen “okul” notlarına dayalı olarak mesleki 
yeterliliklerini alacak. 

Bu değerlendirme prosedürüyle mesleki yeterliliklerini alamayan öğrenciler Ağustos ayında 
gerçekleşecek sınavlara katılabilecek. Değerlendirme prosedürünü tekrarlayan bir öğrenci, 
nihai notu yetersiz olan branşların tamamında ya da bir kısmında sınava girecek. Her bir 
branşın yeni final notu böylece sınav notuyla belirlenecek. Okul notu dikkate alınmayacak. 
Ağustos ayındaki bütünleme sınavı mesleki yeterlilik için ilk değerlendirme prosedürü olarak 
kabul edilecek. 

Genel kültür ve özel yeterlilik okulları ne olacak? 
Bu konuda kantonlar arası bir karar alınmasını bekliyoruz. 

Eğitim gören bir gençte ya da bir görevlide belirtiler 
görülmesi durumunda ne yapılmalı? 
Ateş ve öksürük durumunda gencin veya eğitim görevlisinin evinde kalması gerekir. Belirtiler 
ağırlaşırsa aile hekimiyle iletişime geçmelidir. 

İsviçre’deki okul gezileri (kamplar ve okul etkinlikleri) devam 
ediyor mu? 
Tüm etkinlikler okul yılının sonuna kadar iptal edilmiştir. 

Yurt dışı gezileri devam ediyor mu? 
Okul gezileri, kamplar ve yurt dışındaki diğer etkinlikler okul yılının sonuna kadar iptal 
edilmiştir. 

İptal edilen gezilerin ücretlerinin iade edilme koşulları üzerinde çalışılmaktadır. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_168_mobilisation_commissaires_professionnels_covid-19.pdf
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Kendi durumumu ve çevremdekilerin durumunu nasıl 
değerlendirebilirim? 
CoronaCheck hem kendinizin hem de çevrenizdekilerin risk durumunu hızlıca 
değerlendirmenize ve ne yapmanız gerektiğini öğrenmenize yarayan bir 
araçtır (https://coronavirus.unisante.ch/). 

Cevabını bu SSS metninde bulamadığınız bir sorunuz mu 
var? 

Aşağıdaki numaralardan birini arayabilirsiniz: 

• Çocuklarının eğitimi konusunda zorluk yaşayan ebeveynler: 021 644 20 32 
Pazartesiden cumaya saat 08:00-22:00 arası; 

• Günlük hayatlarında zorluklar yaşayan çocuklar ya da gençler: 147, 7/24 açık hat; 
• Eğitim hizmeti, özel okullar ve okul sonrası etkinlikler:  

021 316 30 21 Pazartesiden cumaya saat 08:00-18:00 arası; 
• Uzaktan eğitim ve zorunlu eğitime dair diğer sorularınız:  

021 316 32 64 Pazartesiden cumaya saat 08:00-18:00 arası; 
• Zorunlu olmayan eğitim: (çıraklık öğrencileri, “gymnase” öğrencileri): 021 316 62 95 

Pazartesiden cumaya saat 08:00-18:00 arası. 

Daha fazla bilgi 
OFSP’nin an be an güncellenen tavsiyeleri ve koronavirüs bilgilendirme hattı: +41 58 463 00 
00 (her gün, 24 saat) 

Kantonun, koronavirüse dair halktan gelen tüm sorularına yanıt vermeyi hedefleyen danışma 
hattı: 0800 316 800 (her gün saat 08:00 - 20:00 arası) 

Durumun ilerleyişini takip etmek ve sorularınıza yanıt almak için https://www.vd.ch/coronavirus 
adresini ve eğitim kurumunun internet sitesini ziyaret edin.   

https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
https://www.vd.ch/coronavirus
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