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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. Fransızca versiyonu inceleyin. 

31 Ağustos saat 15:25 versiyonu.  

 
Zorunlu eğitim: 

Zorunlu okullarda 24 Ağustos’taki eğitim yılının başlangıcı 
nasıl geçiyor? 
Koşullara rağmen mümkün olan en normal biçimde. Sağlık durumu derslere tam zamanlı 
olarak yeniden başlamamıza olanak sağlıyor, bu da özellikle, yarı zamanlı ve uzaktan eğitimin 
aksine sosyal bağları ve fırsat eşitliğini artırıyor. 

Daha fazla bilgi için: 

• 18 Ağustos 2020 tarihli basın bülteni 

Eksikleri olan çocuklar için neler yapılıyor? 
Derslerin ilk haftası boyunca öğretmenler tarafından bir değerlendirme gerçekleştiriliyor. Her 
bir çocuk için ebeveynlere bir genel değerlendirme sunulacak. Gerekirse eksikleri gidermek 
için bireysel veya toplu bir biçimde tedbirler alınacak. 

 

 

 

https://vd.ch/coronavirus-enseignement
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5bcontroller%5d=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5baction%5d=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
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Vaud’daki eğitim kurumlarında nasıl bir tutum 
benimsenmeli? 

 

Temel tavsiyeler eğitim kurumlarında bulunan tüm öğrencilere ve tüm personele 
hatırlatılıyor. Bu tavsiyeler OFSP’nin resmi afişi vasıtasıyla tüm kurumlarda duyuruluyor. 
Tavsiyeler şöyle: 

• Eller düzenli olarak ve titizlikle su ve sabun veya bir el dezenfektanı ile yıkanmalı; 
• El sıkışmaktan kaçınılmalı; 
• Mesafeler korunmalı/yakın fiziksel temaslardan kaçınılmalı; 
• Yetişkinlerin veya öğretmenleri maske takmaları zorunludur; 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/06/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_A3_297x420_co_f.pdf
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• Öğretmenlerin ve okulda çalışan diğer görevlilerin ortak alanlarda, bina içinde bir yerden bir 
yere giderken ve sınıflarda maske takmaları zorunludur; Sınıfta 1,5 metrelik asgari mesafe 
korunabildiği sürece maske çıkarılabilir. Tek kullanımlık tıbbî maskeler kurum aracılığıyla 
işveren tarafından sağlanır ve yarım günde bir değiştirilmelidir; 

• Bir mendile ya da kolun içine doğru hapşırılmalı ve öksürülmelidir; 
• Belirtiler görülmesi halinde (bakınız Kanton doktoruna SSS), söz konusu yetişkin ya da 

çocuğun evinde kalması ve aile hekimiyle irtibata geçmesi gerekir. 

Öğrenciler yalnızca şu durumlarda maske takmalıdır: 

• Okul amaçlı toplu taşımayı kullanan 12 yaş üstü öğrenciler; 
• Geçiş kurumlarında öğrenim gören özel pedagoji kurumlarının öğrencileri (maskeler geçiş 

kurumları tarafından sağlanır); 
• RAC I ve RAC II öğrenciler okulda geçirdikleri tüm süre boyunca maske takmalıdır (maskeler 

kurumlar tarafından sağlanır). 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar 178 (PDF, 4,49 Mo): “Sağlığa ve organizasyona yönelik tedbirlerin uygulanma 
hükümleri...” 

• Tavsiyelere ve “Yeni koronavirüs: işte böyle korunmalıyız” afişine erişip indirebileceğiniz 
internet sitesi 

• Koruyucu tedbirleri internet üzerinden eğlenerek CoronaQuest oynayarak da güçlendirmek 
mümkün 

Eğitim görevlilerini korumak için hangi tedbirler alınıyor? 

• Gişelere plastik ve şeffaf panolar yerleştirildi; 
• Çalışma yerleri, öğretmenler odalarında yetişkinler arasında 1,5 metrelik mesafeyi koruyacak 

şekilde düzenlendi. Aynı zamanda bu alanların kullanımı da dönüşümlü olacak; 
• Görevlilere maske sağlanıyor; 
• Çöpler günde bir kez boşaltılıyor; 
• Belge dağıtımı öğretmenler yerine öğrenciler tarafından yapılacak; 
• Yetişkinler arasında, çocuklar arasında ve yetişkinler ile çocuklar arasında yemek araç gereci, 

yiyecek ve içecek paylaşımı olmamalıdır. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar 178 (PDF, 4,49 Mo): “Sağlığa ve organizasyona yönelik tedbirlerin uygulanma 
hükümleri...” 

Beden eğitimi dersleri yapılacak mı? 
Evet, Fiziksel Eğitim ve Spor Birimi’nin (SEPS) talimatlarına uyarak yapılacak. Özetle: 

• Açık hava faaliyetlerine öncelik verilecek; 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://ofsp-coronavirus.ch/
https://coronaquest.game/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/themes/population/sport/coronavirus-informations-au-sport-vaudois/#c2065083
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• Fiziksel temas gerektiren egzersizlerden kaçınılacak; 
• Temas gerektiren sporlar (güreş, dövüş sporları) yasak olacak; 
• Duşlar ve giyinme odalarına erişim açık olacak ve bu alanlar günde en az 1 kez dezenfekte 

edilecek. 

Zorunlu okuldaki şan dersleri yapılacak mı? 

• 1P-11S sınıflarındaki öğrenciler şan dersi yapabilecek; 
• RAC ve 12. sınıf öğrencilerinin müzik eğitimi adapte edilecek (şan dersi yapılabilecek ancak 

1,5 metrelik mesafenin korunması gerekecek). yeterince büyük bir salon yoksa başka 
yöntemler bulmak (açık havada şan dersi, daha büyük bir sınıf, vb.) gerekecek; 

• mesafe korumak imkansızsa öğretmen (meslektaşlarıyla bir aradayken) maske takmalıdır. 

Teneffüslere hangi koşullarda çıkılacak? 
Teneffüsler tüm öğrenciler için normal bir biçimde gerçekleşecek. Yetişkinler arasında, 
çocuklar arasında ve yetişkinlerle çocuklar arasında yemek paylaşımı olmamalıdır. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no: 178 (PDF, 4,49 Mb): “Sağlığa ve organizasyona yönelik tedbirlerin uygulanma 
hükümleri...” 

Ders çıkışları hangi koşullarda gerçekleşecek? 
Ders çıkışlarında öğenciler okul bahçesinden derhal ayrılacak veya okul aktivitelerine gidecek. 
Okul aktivitesine doğrudan dahil olmayan yetişkinlerin, örneğin okula çocuklarını getiren 
ebeveynlerin, binanın çevresinde bulunmaktan kaçınması gerekmektedir. Aynı şekilde 
yetişkinlerin ve/veya ebeveynlerin okul çevresinde toplanmaktan da kaçınmaları gerekir. 
Mutlaka okul bahçesine veya okula girmesi gereken yetişkinler maske takmalıdır. 

Daha fazla bilgi: 

• Karar no: 178 (PDF, 4,49 Mb): “Sağlığa ve organizasyona yönelik tedbirlerin uygulanma 
hükümleri...” 

Sınıflar ve binalar dezenfekte ediliyor mu? 
Odaların içi, yüzeyler, öğrenci sıraları ve öğretmen kürsüleri için sınıflar günde en az bir kez 
dezenfekte edilecek. Kapı veya pencere kolları, ışık düğmeleri ve muslukların daha sık, en az günde iki 
kez dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Yerler haftada 2 kez her zaman kullanılan malzemelerle 
temizlenecek. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
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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. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no: 178 (PDF, 4,49 Mb): “Sağlığa ve organizasyona yönelik tedbirlerin uygulanma 
hükümleri...” 

Yemekhaneler, okul aktivitesi alanları ve etüt odaları açık 
olacak mı? 
Açık ancak özel hijyen tedbirleri uygulanıyor. 

İlkokulların okul aktiviteleri için kullanılan alanlar için OAJE tarafından kantonlara özel 
talimatlar hazırlanıyor. 

Etüt çalışmaları da zorunlu eğitimle aynı mesafe ve genel hijyen kurallarına tabi tutuluyor. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no: 178 (PDF, 4,49 Mb): “Sağlığa ve organizasyona yönelik tedbirlerin uygulanma 
hükümleri...” 

Okul taşıtları her zamanki gibi işliyor mu? 
Evet. Yetişkinlerin işveren tarafından sağlanan maskeleri takması gerekiyor. Zorunlu okul 
öğrencilerinin maske takma zorunluluğu yok. 

Ancak toplu taşımada (belediye otobüsü, tren, vb.) çocukların 12 yaşından itibaren maske 
takması gerekiyor. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no: 178 (PDF, 4,49 Mb): “Sağlığa ve organizasyona yönelik tedbirlerin uygulanma 
hükümleri...” 

Sınıftaki bir kişi (öğrenci ya da öğretmen) belirtiler 
gösteriyorsa ne yapmalı? 
Belirtiler görülmesi durumunda (bakınız Kanton doktoruna SSS), öğrenci: 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/informations-concernant-laccueil-de-jour-des-enfants/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/hotline-et-informations-sur-le-coronavirus/coronavirus-covid-19-reponses-du-medecin-cantonal-aux-questions-frequentes/
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• 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 çıkıp kendi izole etmeli; 
• Maskesini takmaya devam etmeli; 
• Evine dönmeli; 
• Doktoru veya kantonun çağrı hattıyla iletişime geçmelidir. 

Bir öğrenci ya da öğretmenin test sonucu, tıbbî gizlilik sebebiyle kuruma iletilmemektedir. 

Aynı anda kaç kişi öğretmenler odasına gidebilir? 
Aynı anda öğretmenler odasında bulunabilecek azami insan sayısı odanın girişinde açıkça 
belirtilmeli ve bu sınır aşılmamalıdır. Her durumda, eğer 1,5 metrelik mesafe korunamıyorsa 
öğretmenler odasına giren her kişi bir koruyucu maske takmalıdır. 

Risk altındaki bir ülkeden geri gelenler nasıl bir tutum 
benimsemeli? 
Federal yetkililer tarafından “riskli” olarak sınıflandırılan bir bölge veya ülkeden seyahatten 
dönen öğrenciler, öğretmenler, idari ve teknik personel OFSP’nin talimatlarına titizlikle 
uymalıdır (risk altındaki ülkeler listesi ve izlenecek prosedür için: www.bag.admin.ch). Bu 
kişiler kendilerini karantinaya almalı, kanton doktoruyla iletişime geçmeli ve bu karantina 
sona erdiğinde ve ancak hiçbir belirti göstermiyorlarsa kurumlarına dönmelidir. Öğretmenler 
ve okul yönetimleri, öğrencilerin karantinadan kaynaklanan devamsızlıkları karşısında 
herhangi bir yaptırım uygulamayacaktır. 

Daha fazla bilgi: 

• Karar no: 178 (PDF, 4,49 Mb): “Sağlığa ve organizasyona yönelik tedbirlerin uygulanma 
hükümleri...” 

 

 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_dsas_decision_cheffes_178_yc_annexe.pdf


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

31.8.2020 – 15:25 

Zorunlu sonrası eğitim: 

Zorunlu sonrası eğitimde 24 Ağustos’taki yeni okul yılının 
başlangıcı nasıl geçecek? 
Koşullara rağmen mümkün olan en normal biçimde. 24 Ağustos’taki yeni okul yılının 
başlangıcında öğrenciler eğitim kurumlarında, sınıflarında, gereken hijyen tedbirleri eşliğinde 
tam zamanlı olarak yerlerini alacak. Bu özellikle, yarı zamanlı ve uzaktan eğitimin aksine 
sosyal bağları ve fırsat eşitliğini artırıyor. 

Daha fazla bilgi için: 

• 18 Ağustos 2020 tarihli basın bülteni 
• Karar no: 174 (PDF, 414 Kb): “10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren “secondaire II” seviyesi için 

okulda eğitimin yeniden başlaması ve sınavların düzenlenmesi kapsamında alınan hijyen ve 
organizasyon tedbirlerinin uygulanma hükümleri (“Secondaire II” 2 numaralı kantol koruma 
planı - COVID-19).” 

Eksikleri olan öğrenciler için neler yapılıyor? 
Pedagojik açıdan yarı sokağa çıkma yasağından kaynaklanan eksiklikleri gidermek için 24 
Ağustos’ta okulların açılmasından itibaren destekleyici ve güçlendirici tedbirler uygulanacak. 

Daha fazla bilgi için: 

• 18 Ağustos 2020 tarihli basın bülteni 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5bcontroller%5d=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5baction%5d=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://www.vd.ch/toutes-les-actualites/communiques-de-presse/detail/communique/lecole-vaudoise-garde-le-cap-et-ses-ambitions-1597753609/?tx_vdpressreleases_pressrelease%5bcontroller%5d=PressRelease&tx_vdpressreleases_pressrelease%5baction%5d=show&cHash=13a2d8f6144fb99173b4a8775f624856
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Vaud’daki eğitim kurumlarında nasıl bir tutum 
benimsenmeli? 

 

Temel tavsiyeler eğitim kurumlarında bulunan tüm öğrencilere ve tüm personele 
hatırlatılıyor. Bu tavsiyeler OFSP’nin resmi afişi vasıtasıyla tüm kurumlarda duyuruluyor. 
Tavsiyeler şöyle: 

• Eller düzenli olarak ve titizlikle su ve sabun veya bir el dezenfektanı ile yıkanmalı; 

https://ofsp-coronavirus.ch/wp-content/uploads/2020/06/BAG_Plakat_CoVi_BlauRegelEinhalten_A3_297x420_co_f.pdf
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• El sıkışmaktan kaçınılmalı; 
• Mesafeler korunmalı/yakın fiziksel temaslardan kaçınılmalı; 
• Öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm idari personelin binada ve kurumun açık alanlarında 

geçirdiği tüm süre boyunca maske takması zorunludur; 
• Yalnızca sınıflarının karşısında olan ve öğrencilerle arasında 1,5 metreden fazla mesafe 

bulunan öğretmenler maskelerini çıkarabilir ancak 1,5 metrelik mesafe ortadan kalkar kalmaz 
maske tekrar takılmalıdır. Tek kullanımlık tıbbî maskeler kurum aracılığıyla işveren tarafından 
sağlanır ve yarım günde bir değiştirilmelidir; 

• Bir mendile ya da kolun içine doğru hapşırılmalı ve öksürülmelidir; 
• Belirtiler görülmesi halinde (bakınız Kanton doktoruna SSS), söz konusu yetişkin ya da 

çocuğun evinde kalması ve aile hekimiyle irtibata geçmesi gerekir. 

Daha fazla bilgi için: 

• Tavsiyelere ve “Yeni koronavirüs: işte böyle korunmalıyız” afişine erişip indirebileceğiniz 
internet sitesi 

• Koruyucu tedbirleri internet üzerinden eğlenerek CoronaQuest oynayarak da güçlendirmek 
mümkün 

Zorunlu sonrası eğitim kurumlarındaki öğrenciler ve 
görevliler hangi hijyen kurallarına uymalıdır? 
Öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm idari ve teknik personelin mesleki kolulların binalarında, 
spor salonlarında ve açık alanlarında geçirdikleri tüm süre boyunca maske takmaları 
zorunludur. 

En azından her öğrencinin ve her görevlinin okula geldiklerinde, her bina değiştirdiklerinde 
ve ortak malzemeleri her kullandıklarında ellerini yıkamaları gerekmektedir.  

Yetişkinler arasında, yetişkinlerle öğrenciler arasında ve öğrenciler arasında ve aynı şekilde 
öğretmenler odasında mümkün oldukça yoğun bir biçimde tavsiye edilen sosyal ve fiziksel 
mesafe kurallarına (her bir kişi arasında 1,5 metre) uyulmalı. 

Önerilen tüm hijyen kurallarının detayları 174 sayılı departman kararında yer almaktadır. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no: 174 (PDF, 414 Kb): “Secondaire II” seviyesi için okulda eğitimin aşamalı olarak 
yeniden başlaması kapsamında alınan hijyen ve organizasyon tedbirlerinin uygulanma 
hükümleri (“Secondaire II” numaralı kantol koruma planı - COVID-19).” 

 

https://ofsp-coronavirus.ch/
https://coronaquest.game/
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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Öğrenciler ve stajyer öğrenciler maske bulundurmalı ve 
takmalı mı? 
Zorunlu sonrası eğitimdeki tüm öğrenciler ve stajyer öğrenciler binada ve kurumun açık 
alanlarında geçirdikleri tüm süre boyunca maske takmalı ve yarım günde bir maskelerini 
değiştirmelidir. 24 Ağustos’ta okulların açılmasını izleyen ilk iki hafta boyunca teşvik amaçlı 
tıbbi maske dağıtımı olacaktır. 
  
7 Eylül 2020’den itibaren: 

• Öğrenciler ve stajyer öğrenciler kendi imkanlarıyla maskelerini temin etmeli; 
• Maddi veya sosyal durumundan dolayı maske almakta zorlanan öğrenciler ve stajyer 

öğrenciler okul yönetimlerinden kurumlarında ders gördükleri her gün için günlük iki adet tek 
kullanımlık tıbbi maske talep edebilir. 

Daha fazla bilgi için: 

• Karar no: 174 (PDF, 512 Kb): “10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren “secondaire II” seviyesi için 
okulda eğitimin yeniden başlaması ve sınavların düzenlenmesi kapsamında alınan hijyen ve 
organizasyon tedbirlerinin uygulanma hükümleri (“Secondaire II” 2 numaralı kantol koruma 
planı - COVID-19).” 

Beden eğitimi dersleri yapılacak mı? 
Öğrenciler arasında ve öğrencilerle öğretmen arasında 1,5 metrelik fiziksel mesafe sistematik 
bir biçimde ve her zaman korunduğu takdirde spor derslerinin sınıflarda maske olmadan  
yapılabilmesi mümkündür. Bu doğrultuda fiziksel temas gerektiren kolektif sporların (futbol, 
basketbol, top oyunları, vb.) yapılması yasaklanmıştır. Materyaller (mobilyalar) yapılan her 
dersin sonunda kullanıcılar tarafından dezenfekte edilecektir. 

Soyunma odalarına erişim mevcuttur ancak hijyen sebebiyle nemli alanlara giriş yasaktır. 
Koridorlarda ve soyunma odalarında maske takılması zorunludur. 

Zorunlu sonrası eğitimde şan dersleri yapılacak mı? 
Şan dersleri dışında müzik eğitimi mümkündür. 

Sınıflar ve binalar dezenfekte ediliyor mu? 

• Kapalı mekanlar her kullanımdan sonra havalandırılır; 
• Kurumlarda hijyen malzemeleri bulunur; 
• Odaların içi, yüzeyler, öğrenci sıraları ve öğretmen kürsüleri, ışık düğmeleri, kapı ve pencere 

kolları, rampalar ve sıhhi alt yapılar günde iki kez temizlik personeli tarafından temizlenir; 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
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• Öğrenciler sınıftan ayrılırken sandalyelerini ve masalarını temizler. Dezenfektan malzeme 
kullanımları için mevcuttur. 

• Çöpler günde en az iki kez boşaltılır; 
• Yıkanamayacak veya dezenfekte edilemeyecek tüm malzemeler kaldırılır; 
• Yerler temizlik personeli tarafından günde bir kez temizlenir. 

 Daha fazla bilgi için: 

• Karar no: 174 (PDF, 512 Kb): “10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren “secondaire II” seviyesi için 
okulda eğitimin yeniden başlaması ve sınavların düzenlenmesi kapsamında alınan hijyen ve 
organizasyon tedbirlerinin uygulanma hükümleri (“Secondaire II” 2 numaralı kantol koruma 
planı - COVID-19).” 

Kafeteryalarda ve okul restoranlarında yemek saatleri nasıl 
geçecek? 
Yemekler en fazla altı kişilik gruplar halinde, her grubun arasında en az 1,5 metrelik sosyal ve 
fiziksel mesafeye dikkat edilerek yenebilir. Kayıtlar önceden yapılır ve grubun üyeleri 
duyurulur ve takip amacıyla değiştirilemez. Grup üyeleri masalarına oturdukları sürece 
maske takmaları zorunlu değildir. Bir kişi masadan kalktığı andan itibaren zorunlu hale gelir. 
Erişime açık çatal-bıçak kutuları yasaklanmıştır. Görevliler de, öğrenciler de çatal-bıçaklarını 
değiş-tokuş etmemeye ve yemek paylaşımı yapmamaya özen gösterir. 

Daha fazla bilgi: 

• Karar no: 174 (PDF, 414 Kb): “10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren “secondaire II” seviyesi için 
okulda eğitimin yeniden başlaması ve sınavların düzenlenmesi kapsamında alınan hijyen ve 
organizasyon tedbirlerinin uygulanma hükümleri (“Secondaire II” 2 numaralı kantol koruma 
planı - COVID-19).” 

Zorunlu sonrası eğitimdeki bir gençte veya bir öğretim 
görevlisinde belirtiler görülmesi durumunda ne yapmalı? 
Belirtiler görülmesi halinde (bakınız: Kanton doktoruna SSS), öğrenci veya öğretim görevlisi: 

• sınıftan çıkmalı; 
• kendi imkanlarıyla evine dönmeli; 
• bir CoronaCheck yapmalı ve sonucuna göre bir COVID-19 test merkezine gitmeli veya aile 

hekimiyle iletişime geçmelidir 

Bir öğrenci ya da öğretmenin test sonucu, tıbbî gizlilik sebebiyle kuruma iletilmemektedir. 
Belirti görülmesi ve COVID-19 testinin pozitif çıkması halinde alınacak tedbirlerin ayrıntısı 
(izolasyon) 174 numaralı kararda açıklanmıştır. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
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/
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Daha fazla bilgi için: 

• Karar no: 174 (PDF, 414 Kb): “10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren “secondaire II” seviyesi için 
okulda eğitimin yeniden başlaması ve sınavların düzenlenmesi kapsamında alınan hijyen ve 
organizasyon tedbirlerinin uygulanma hükümleri (“Secondaire II” 2 numaralı kantol koruma 
planı - COVID-19).” 

Risk altındaki bir ülkeden geri gelenler nasıl bir tutum 
benimsemeli? 
Federal yetkililer tarafından “riskli” olarak sınıflandırılan bir bölge veya ülkeden seyahatten 
dönen öğrenciler, öğretmenler, idari ve teknik personel OFSP’nin talimatlarına titizlikle 
uymalıdır (risk altındaki ülkeler listesi ve izlenecek prosedür için: www.bag.admin.ch). Bu 
kişiler kendilerini karantinaya almalı, kanton doktoruyla iletişime geçmeli ve bu karantina 
sona erdiğinde ve ancak hiçbir belirti göstermiyorlarsa kurumlarına dönmelidir. Öğretmenler 
ve okul yönetimleri, öğrencilerin karantinadan kaynaklanan devamsızlıkları karşısında 
herhangi bir yaptırım uygulamayacaktır. 

Daha fazla bilgi: 

• Karar no: 174 (PDF, 512 Kb): “10 Ağustos 2020 tarihinden itibaren “secondaire II” seviyesi için 
okulda eğitimin yeniden başlaması ve sınavların düzenlenmesi kapsamında alınan hijyen ve 
organizasyon tedbirlerinin uygulanma hükümleri (“Secondaire II” 2 numaralı kantol koruma 
planı - COVID-19).” 

2020-2021 eğitim yılında okul seyahatleri (kamplar ve okul 
gezileri) yapılacak mı? 
Bu faaliyetler İsviçre içinde gerçekleştiği sürece yapılacaktır.  Öğrencileriyle okul gezileri 
düzenlemek isteyen Vaud’lu öğretmenler, mevcut hizmetlere dair fikirleri (ulaşım, 
konaklama, faaliyet) derleyen sürdürülebilir okul gezisi rehberini inceleyebilir. 

Daha fazla bilgi için: 

• Sürdürülebilir okul gezisi rehberi 

Yurt dışı gezileri devam ediyor mu? 
Yurt dışına yapılacak olan okul gezileri, kamplar ve diğer seyahatlere 2020-2021 yılında izin 
verilmiyor. 2021-2022 okul yılından itibaren Avrupa içindeki yerler tekrar seçilebilecek, ayrıca 
uçağa alternatif ulaşım araçları kullanılacak. 

https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_01.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/sg-dfj/fichiers_pdf/dfjc_decision_174_10082020_dispositions_application_mesures_sanitaires_organisationnelles_secondaire_2_yc_annexe.pdf
https://vd.ch/voyages-etudes
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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/). 

CoronaQuest bilgisayar oyunu 11 Mayıs’ta piyasaya çıktı, bu 
oyun ne işe yarıyor? 
CoronaQuest bir “serious game”dir. Oyunun amacı öğrencilere “koruyucu tedbirleri” ve “bir 
arada yaşamayı”, sınıf arkadaşlarına yardım etmeyi, vb. öğretmek ve bu bilgileri 
güçlendirmektir. 2020-2021 okul başlangıç dönemi için öğrenciler ve öğretmenler tarafından 
önerilen kartlarla yeni bir lig geliştirilmiştir. 
10 dilde mevcut olan bu çevrimiçi ücretsiz oyunun 1-11P arası sınıflar için sunduğu çok sayıda 
faaliyeti anlatan bir de pedagojik belgesi vardır. Bu oyunu okulda veya dışarıda, arkadaşlarla 
veya aileyle, cep telefonundan, tabletten ve bilgisayardan oynamak mümkündür.  Oyunu 
başlatmak için www.coronaquest.game adresine gitmek yeterlidir. 

Daha fazla bilgi için: 

• Tanıtım videosu 

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://coronaquest.game/ecole/fiche.pdf
http://www.coronaquest.game/
https://coronaquest.game/about#video
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov.html
http://www.vd.ch/coronavirus
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