26 Ekim’den itibaren okul saatlerinde kimlerin maske takması zorunludur?
26 Ekim 2020 tarihinden itibaren okul binalarında ve müştemilatında bulunan tüm
öğrencilerin ağızlarını ve burunlarını kapatan maske takması gerekmektedir. Beşinci
sınıflardaki ve daha üst sınıflardaki öğrenciler ayrıca masalarında ve ders sırasında maske
takmalıdır.

İlkokuldaki öğrencilerin maske takması gerekli mi?
İlkokuldaki öğrencilerin, sınıfta ve kendi sınıf gruplarında olmaları şartıyla ağızlarını ve
burunlarını kapatan maske takmaları gerekli değildir. Maske takma gereksinimi okul
binalarında ve okul müştemilatlarında devam etmektedir.

Okul saatleri sırasında kimler maske takmaktan muaftır?
Okul saatlerinde okul binalarında veya müştemilatlarında bulunan herkes, ağız ve burun
kapatıcı maske takmaktan genel olarak sorumludur. Bu yönetmelik, tıbbi sebeplerle ağız ve
burun maskesi takamayan kişiler için geçerli değildir. Bu kişilerin talep üzerine ibraz etmek
üzere tıbbi belge ile durumlarını doğrulayabilmesi gerekmektedir.
Sınıfta ve ilgili sınıf gruplarıyla birlikte olmaları şartıyla ilkokul öğrencilerinin ağız ve burun
maskesi takması gerekli değildir.
Ayrıca oda içinde, diğer kişilerle arada 1.5m’lik mesafenin korunması şartıyla, öğretim
personeli, bakım görevlileri ve diğer personel için maske gereksinimi yoktur. Koronavirüs
Korunma Kuralları Paragraf 2 Bölüm 2a uyarınca, oturma planı ve oturma yerlerinin
belirlenmesi yoluyla takip edilebilirlik sağlanabiliyorsa; konferanslarda, toplantılarda ve
öğretmen odalarında minimum mesafeye uyulması gerekli değildir.
Koronavirüs Korunma Kuralları Paragraf 2 Bölüm 14 uyarınca, okul yemekhane alanlarında
oturma yerlerinde maske gereksinimi bulunmamaktadır.
Tam günlük bakım hizmetlerine katılan öğrenciler ve bakım alanlarında bulunanlar veya
tanımlı dış mekan alanlarında bulunanların ağız ve burun kapatıcı maske takması gerekli
değildir. Bu ayrıca farklı bakım gruplarının bir araya gelemeyeceği garantilendiğinde ve sabit
gruplar halinde bakım sağlanan durumlar için de geçerlidir.
Okul işbirliği komitesi üyelerinin, aynı odadaki diğer kişilerle 1.5m’lik mesafe sağlanması
koşuluyla maske takması gerekli değildir. Koronavirüsten Korunma Kuralları Paragraf 2
Bölüm 2a uyarınca, özel takip edilebilirliğin sağlanması halinde minimum mesafe gerekli
değildir.

Molalar sırasında okul bahçesinde çocuğumun maske takması gerekli mi?
Sınıfta tayin edilmiş koltuklardayken gıda veya içecek tüketildiğinde veya okul
müştemilatlarında diğer kişilerle 1.5 m’lik minimum mesafe korunduğunda, molalar sırasında
yerken ve içerken ağız ve burun maskesi takmak gerekli değildir.
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Okul odalarının havalandırılması, hava yoluyla geçen patojenler üzerinden koronavirüs
enfeksiyon riskinin azaltılması için büyük, basit ve etkili bir yöntemdir. Kuzey Ren-Vestfalya
okulları, Federal Çevre Bakanlığının en son tavsiyelerini takip etmektedir. Bunlar 20
dakikalık darbeli havalandırma, mümkün olan yerlerde çapraz havalandırma ve molalarda
odaların sürekli olarak havalandırılmasını içermektedir.

Beden eğitimi için yeni yönetmelikler var mı?
Pandeminin durumu kritik olduğundan, kısıtlamalar olmaksızın okulda atletizme izin
verilmemektedir. Hijyen ve enfeksiyondan korunma gereksinimleri makul olup, en yüksek
özenle ele alınmalıdır. Ancak hareket imkanı sağlanması, sağlığın desteklenmesi, okullardaki
sıra dışı durumlara bir karşı denge sağlanması, ve yeni eğitim yolları açılırken okul bitirme
sertifikaları için pratik atletik sınavlar için hazırlanılmasında fırsatlar sağlanması amacıyla,
özellikle okul atletizminin ve beden eğitiminin gerçekleştirilmesi bu mevcut durumda önemli
hale gelmektedir.
Genel olarak beden eğitimi, hava durumundan dolayı güz tatilinin ardından spor salonlarında
yapılacaktır. Spor salonlarında hava değişimini sağlayan ve havadaki parçacıkların
yoğunlaşmasını azaltan bir havalandırma sistemi kullanılmalıdır.
Sorumlu makamlar ve departmanlar ile koordinasyon halinde okul kurulları tarafından
yerinde yapılan analizlerle spor salonlarının kullanım durumlarına bakılacak ve duruma göre
kullanıma açılacaklardır. Eğitim personeli, kapıları ve/veya pencereleri açarak çapraz
havalandırmayı aktif şekilde desteklemelidir. Belirli bir zamanda çok sayıda grup tarafından
kullanılan spor salonu bölmeleri her saat sonu kaldırılmalıdır.
Daha fazla bilgi için Eğitim Bakanlığının web sayfalarını ziyaret edebilirsiniz.

