
 

Corona hijyen planı ve Erich Kästner Gymnasium Laatzen'de geçerli davranış 

kuralları 

senaryo A'da - "Sınırlı düzenli çalışma" 

Hastalık belirtileri 

Gibi semptomlarla Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı veya uzuvlarınız ağrıyorsa, 

dersinizi iptal etmelisiniz; bu öğrenciler evde kalmalı ve tıbbi yardım almalıdır. 

Zaten şüphelenilen COVID-19 enfeksiyonu ve doğrulanmış enfeksiyon derhal okul yönetimine 

bildirilmelidir; bir öğrenci pozitif test yapmışsa veya onaylanmış bir COVID -19 vakasıyla yakın 

temasta bulunmuşsa, okula kayıt yaptırılmasına izin verilmez. 

 

Ağız ve burun kaplaması 

Sınıf haricinde, okul binası genelinde ve dinlenme alanlarında zorunlu bir maske zorunludur. 

Elbette sınıfta maske takılabilir. Normal oturma düzeninin bozulduğu öğretim aşamalarında 

maskeler takılır (örn. Grup çalışması). 

 

Kohort ilkesi / uzaklık kuralı 

Bu okul yılından itibaren, sözde kohort ilkesine göre bir okul olarak faaliyet gösteriyoruz. Bir 

kohort, bir okul yılından oluşur. Mesafe gereksinimi bu kohort içinde kaldırılmıştır. Ayrıca, 

kohort dışındaki mesafe gereksinimi (1,5 m) tüm okul binası ve mola alanları için geçerlidir. 

Gruplar arasında geçiş yapan öğretmenler ve pedagojik personel her zaman 1,5 m'lik bir 

mesafeyi korumalıdır. 

 

okula giden yol 

Okula gitmenin en iyi yolu, mümkünse yürüyerek veya bisikletle gitmektir. Kullanılan 

duraklarda yüz yüze maske takılması zorunludur. 

 

Okul binasına / binasına girmek 

Her öğrenci derhal kilidi açılmış sınıfa, belirlenen koltuğa gider ve ellerini dezenfekte eder. 

Bir eşlik, ör. Ebeveynlerin veya yasal vasilerin okul binasına girmesi genellikle yasaktır. 

 

Dokunuşlar / malzemeler 



Temastan kaçınılmalıdır. Kalem, kağıt, kitap gibi materyaller öğrenciler arasında 

paylaşılmamalıdır. Tebeşir ve folyo kalemlerde hijyen önlemlerine uyulmalıdır. . 

Öğretmenlerin materyalleri toplamasına ve dağıtmasına izin verilir. 

 

Tuvalete gitmek 

Mola sırasında tuvalete gitmenize izin verilmeyecek ve tuvalet kapılarındaki uyarılara dikkat 

edilmelidir. Tuvalete giderken okul binasında planlanan güzergahlara uyulmalıdır. 

 

Büyük molalarda düzenlemeler 

Uzun molalarda hijyen kuralları ile ağız ve burun kaplaması da geçerlidir. Denetleme görevi 

hala garantilidir, yani dersler sırasında hazır bulunan öğretmen öğrencilere oyun alanına 

kadar eşlik eder. Aradan sonra, sınıf, sınıfta dersleri olan bir sonraki öğretmen tarafından 

oradan alınacaktır. 

 

Havalandırma kontrolü 

Sınıflarda pencereler tamamen açıkken aralıklı havalandırma veya çapraz havalandırma en az 

45 dakikada bir yapılmalıdır. 

 

Kapılar 

"Leke enfeksiyonu" riskini azaltmak için kapılar açık tutulmalıdır. Bu mümkün değilse, kapı 

kolları dirsekle çalıştırılmalıdır. 

 

Çalışma gruplarına katılım 

Çalışma gruplarına katılım tekrar mümkündür. İki gruptan öğrenciler birlikte bir çalışma 

grubuna katılabilir. Mümkünse buradaki mesafe gereksinimine de dikkat etmelisiniz. 

Aşağıdaki gruplar çalışma gruplarına birlikte katılabilir: 

• 5/6 doğumlu • 7/8 doğumlu • 9/10 doğumlu 

• 11 doğumlu • 12/13 doğumlu 

 

Beden eğitimi / yüzme 

Beden eğitimi, tanımlanan kohort içindeki sınıflarda veya kurslarda gerçekleşir. Spor 

salonuna girip çıkarken eller için dezenfektan dispenseri mevcuttur. 

 

 

 



İdari konular / sekreterlik 

Konular e-posta ile açıklığa kavuşturulur. Acil durumlarda, sekreterliğe bir interkom 

aracılığıyla erişim talep edilebilir. 

 

Öğretmenlerle görüşmeler 

Görüşmeler personel odası önünde değil, sadece telefon veya elektronik yollarla önceden 

anlaştıktan sonra gerçekleşir. 

 

Okulun sonu 

Okul bittikten sonra, okul binası hemen terk edilmelidir. Duraklarda ağız ve burun kaplaması 

takılmasına özen gösterilmelidir. 

 

İhlal durumunda prosedür 

Bir öğrenci kasıtlı olarak belirlenmiş davranış kurallarına uymazsa, bu ev kurallarının ihlalidir. 

Bu aynı zamanda suçların eğitim araçlarıyla veya hatta düzenleyici tedbirlerle cezalandırıldığı 

anlamına gelir. 

 

EKG'nin okul yönetimi imzaladı 

 


