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AİLE BİLGİLENDİRME
2021/22 kış döneminde Aargauer İlkokulu’ndaki Covid 19 vakaları ile ilgili
İyi bir eğitim, sağlığın korunması kadar önemlidir. Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerin Covid-19’a
yakalanması durumunda hijyen ve koruyucu önlemlerin tutarlı bir şekilde uygulanması, sürecin ve
kuralların netliği, her iki ihtiyacın da yerine getirilmesine katkıda bulunur.
Bu nedenle 1 Kasım 2021’den itibaren Aargauer İlkokulu’nda geçerli olan aşağıdaki hususlara lütfen
dikkat edin:
• Bu temel olarak tüm öğretmenler ve öğrenciler için her zaman geçerlidir: Hastalık belirtileri
bulunan kişi, okula gelmez ve test yaptırmalıdır. 16 yaşının altındaki kişiler için Covid testi
ücretsizdir.
• Test sonucu pozitif çıkan öğrenciler ve öğretmenler karantinaya girer ve bunu okula en kısa
sürede bildirirler. Kanton Contact Tracing Center (CONTI) temaslı kişiler ile irtibata geçer.
• Bir sınıfta bir hafta içerisinde üç ya da daha fazla onaylanmış vaka olması durumunda, Kanton
Sağlık Hizmetleri bu sınıftaki tüm öğrenciler için zorunlu bir tükürük testi düzenler. Numune alımı
okulda gerçekleşir. Test esnasında orada bulunmayanlar testlerini kendileri ayarlar ve test
sonucunu okula bildirir.
• Üç veya daha fazla onaylanmış vaka ile temaslı olan sınıflar 10 gün boyunca sınıfta şarkı
söylemekten ve temaslı spor türlerinden kaçınmalıdır. İlkokul 5’ten itibaren temaslı sınıflar için
okul içerisinde 10 gün boyunca maske takma zorunluluğu getirilmiştir. İlkokul 4’e kadar olan
sınıflar, sınıflar arası derslerden kaçınır (çok sınıflı bölümler hariç). Tüm sınıfa uygulanan testlerde
başka bir pozitif vaka çıkmaması durumunda, bu acil önlemler en kısa sürede kaldırılacaktır.
• CONTI veya Kanton Sağlık Hizmetleri’nden gelen talimatlar tüm kişiler için bağlayıcıdır.
Değinilen tüm hususların amacı, sınıfların karantina zorunluluğunu azaltmak ve okulun işleyişini
mümkün olduğunca sorunsuz bir şekilde sürdürmektir. Aynı zamanda, bulaşma ve Covid-19
virüsünün daha fazla yayılma riski düşük tutulmalıdır.
Ayrıca, tüm okullar tekrarlanan testlere katılma imkânına sahiptir. Mümkünse tüm öğrencilerin
katılımı şiddetle tavsiye edilir. Covid-19 virüsünün okul ortamında yayılmasını mümkün olduğunca
önlemek için lütfen bu basit ama önemli önlemi destekleyin.
Ayrıntılı bilgileri çevrimiçi olarak www.ag.ch/coronavirus-schulen adresinde bulabilirsiniz.
Sağlık bakanlığı ve okullar, bu amaca ulaşma noktasındaki yardımlarınız için sizlere minnettar. Çok
teşekkürler!

