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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.  

25 Mart saat 19:02 versiyonu. 

Eğitim hizmetinden faydalanabilecek 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 gerekmektedir. Çocukların bakımı için 
işverenler tarafından sunulan uzaktan çalışma çözümleri veya profesyonel veya kişisel 
bağlamdaki bakım hizmetlerine öncelik verilmelidir. Bu mümkün olmadığında, ebeveynleri 
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)” 
• Eğitim hizmetini açıklayan PDF belgesi 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_167.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/DFJC_Service_daccueil_scolaire.pdf
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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 ve Nisan ayının sonuna kadar 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 verecek.  

Neden daha erken kapatılmadı? 

OFSP’nin ve kanton doktorunun tavsiyelerine uygun hareket ettik. Salgının kantondaki 
yayılımını tespit ettikten ve müdahale olanaklarımızı analiz ettikten sonra çocukları 
büyükannelerinin ve büyükbabalarının evlerine ya da risk altındaki kişilere göndermeden 
uzaktan eğitime geçmemizi sağlayacak bir çözüm bulduk. Bu eğitim birimi aynı zamanda 
sağlık sistemini de tehlikeye atmamamızı sağlıyor. Bu sebeple hızlıca Romandie bölgesindeki 
diğer kantonlarda çalışan meslektaşlarımızla iletişime geçerek onlara Federal Konsey ile fikir 
birliği içinde ortak bir karar almayı teklif ettik. 

Dersler devam ediyor mu?  

Evet ama uzaktan. 16 Mart Pazartesi’den itibaren derslere evde devam etmek için bir 
uzaktan eğitim sistemi hayata geçirilecek. Tüm sınıf öğretmenleri tüm ailelerle iletişime 
geçecek. 2019-2020 öğretim yılı birkaç hafta sekteye uğrasa da zorunlu eğitim kapsamında 
sayılacaktır. Ders içeriklerinin öncelikleri belirlenmiştir, öğretmenler devam ettirilecek 
konuları seçmekte ve edinilen bilgileri sağlamlaştırmaktadır. Uzaktan eğitim en az Nisan 
sonuna kadar devam edecek. 

Daha fazla ayrıntılı açıklama: 

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

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

  

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
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Çocuğunuza bir bilgisayar istemek için kime başvurmalısınız? 

Doğrudan çocuğunuzun kayıtlı olduğu eğitim kurumuna talepte bulunun. Kurumun telefon 
bilgileri çocuğunuzun okul ajandasında yer almaktadır. 

Sınavlar yapılacak mı?  

Evet, Departman bu durumun öğrencilerin okul hayatı üzerindeki etkisini en aza indirmek için 
elinden geleni yapıyor. Önümüzdeki gün ve haftalarda sınava girecek zorunlu eğitim sonrası 
öğrenciler,ne daha net bilgiler verilecek. Kanton referans sınavları zorunlu okul için 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 166:24 Mart 2020 tarihli “Zorunlu eğitimde uzaktan eğitimin hayata 
geçirilmesi hükümleri (COVID 19)” 

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

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. 

Sağlık alanında çalışıyorum ve işimin başında olmam 
gerekiyor. Evde çocuklarımla kalamam, ne yapmalıyım? 

Virüsle mücadele çalışmalarına engel olmamak için bu durumdaki çocuklar eğitim 
hizmetinden faydalanmak üzere saat 07:00-18:30 arası hizmet veren eğitim kurumlarına 
gidecektir. 

Bir eğitim kurumunda çalışıyorum, mesai saatlerim içinde 
çocuklarıma kim bakacak?  

Virüsle mücadele çalışmalarına engel olmamak için bu durumdaki çocuklar eğitim 
hizmetinden faydalanmak üzere saat 07:00-18:30 arası hizmet veren eğitim kurumlarına 
gidecektir.  

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
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Eğitim hizmeti nasıl gerçekleşecek?  

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 
solüsyonlar tedarik edilecek. Okul sonrası kurumlarla koordinasyon sağlanacak. Bu eğitim 
hizmeti okul tatilleri boyunca da sağlanacak.  

Vaud’daki eğitim kurumlarında nasıl bir tutum 
benimsenmeli? 

 

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

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; 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://ofsp-coronavirus.ch/
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• El sıkışmaktan kaçınılmalı; 
• Mesafeler korunmalı/yakın fiziksel temaslardan kaçınılmalı ;  
• Bir mendile ya da kolun içine doğru hapşırılmalı ve öksürülmelidir; 
• 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 doktoruna SSS’a başvurunuz. 

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.  

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/). 

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. 

Cevabını bu SSS metninde bulamadığınız bir sorunuz mu 
var? 

Aşağıdaki numaralardan birini arayabilirsiniz: 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://coronavirus.unisante.ch/
https://coronavirus.unisante.ch/
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• Çocuklarının eğitimi konusunda zorluk yaşayan ebeveynler: 021 644 20 32 
Pazartesiden cumaya saat 08:00-20:00 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://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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