Bavyera Öğretim ve
Eğitim Bakanlığı
Okullardaki enfeksiyon vakalarına yönelik yaklaşım biçimi (Son güncelleme: 01.02.2022)
Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, sevgili ebeveynler ve veliler,
Maske kullanımı, düzenli aralıklarla yapılan testler ve çerçeve hijyen planında belirlenen hijyen
tedbirleri sayesinde Bavyera’da okullarda kapsamlı koruma önlemleri alınmıştır.
Koruma seviyesinin yüksek olmasından dolayı, okullarda enfeksiyon vakaları yaşanması
durumunda alınması gereken tedbirler basitleştirilmiştir. Sizi bu konuda kısaca bilgilendirmek
istiyoruz.
Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerle ilgili olarak hangi önlemler alınıyor?


Test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin okullardaki yüz yüze eğitime katılmasına, yine
şimdiye kadar olduğu gibi, müsaade edilmemektedir.



Okulda bir enfeksiyon vakasının tespit edilmesi durumunda ilgili öğrencinin
gecikmeksizin evine gitmesi veya velisi tarafından alınması gerekmektedir. Böyle bir
durumda okul, sağlık dairesini bilgilendirir. Pozitif sonuç alınan bir hızlı testin bir PCRtesti (örn. Test merkezinde yapılan) vasıtasıyla doğrulanması gerekmektedir. Yapılması
gereken diğer hususlara ilişkin bilgiler ise sağlık dairesi tarafından verilir.



Test sonuçları pozitif çıkan öğrencilere yönelik izolasyon süreci genelde 10 gün
sürmektedir. İzolasyonda bulunan çocukta tipik Covid-19 semptomlarının görülmemesi
durumunda izolasyon süreci, negatif bir test sonucuyla (uzman bir tıbbi personel veya
bu işlemle ilgili eğitim almış benzer niteliklere sahip başka bir kişi tarafından uygulanan
Hızlı antijen testi veya PCR-testi) yedi gün sonra sonlandırılabilir. İzolasyon süreci,
negatif test sonucunun sağlık dairesine iletilmesiyle birlikte son bulur.

Diğer öğrenciler için hangi kurallar geçerlidir?


Test sonucu negatif çıkan sınıfın diğer öğrencileri yüz yüze derslere katılmaya
devam eder. Sınıfta yapılan testlerin kapsamı beş gün boyunca arttırılır.



Bir sınıfta görülen enfeksiyon vakalarında önemli ölçüde artış yaşanması ve yüz yüze
eğitimin sürdürülemeyecek hale gelmesi durumunda okul idaresi ve icabı halinde sağlık
dairesi ilave tedbirler alır.
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o Okul idaresi ilgili sınıfın tamamına yönelik olarak toplamda beş gün süreli
uzaktan eğitim kararı alır.


Sağlık dairesi ayrıca ilave bir tedbir olarak ilgili sınıfın bütün öğrencilerini yakın temaslı
kişi olarak değerlendirebilir. Böyle bir durumda öğrenciler AV-İzolasyon (Genel
Yönetmelik İzolasyonu) süreci sonrasında karantinaya alınırlar. Karantina için sağlık
dairesi tarafında münferit bir talimat verilmesine gerek bulunmamaktadır. Okul idaresi
ilgili kişileri sağlık dairesinin kararıyla ilgili olarak bilgilendirir. Çocukta tipik Covid19 semptomlarının görülmemesi durumunda yakın temaslı kişilere yönelik AVİzolasyonunu izleyen karantina süreci, negatif bir test sonucuyla (uzman bir tıbbi
personel veya bu işlemle ilgili eğitim almış benzer niteliklere sahip başka bir kişi
tarafından uygulanan Hızlı antijen testi veya PCR-testi) beş gün sonra sonlandırılabilir.
Karantina sürecinin negatif bir test sonucu sunularak sonlandırılması velilerin
sorumluluğunda bulunmaktadır. Yakın temaslı kişilere yönelik karantina süreci, negatif
test sonucunun sağlık dairesine iletilmesiyle birlikte son bulur.

o Karantina yükümlüğünden1 muaf olan öğrencilere, karantina süreci boyunca sosyal
temaslarını olabildiğince kısıtlamaları tavsiye olunur.
Önemli:

İzolasyon

veya

karantinaya

ilişkin

ayrıntılı

bilgilere

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus linkinden erişebilirsiniz.
Korona-Pandemisinin üstesinden gelinmesi hususunda sağladığınız destekten dolayı sizlere ve
ailenize yeniden teşekkür eder her şeyin gönlünüzce olmasını dileriz!
Bavyera Öğretim ve Eğitim Bakanlığı
1Temaslı

Kişiler ile Şüpheli Kişilere Yönelik Karantina, SARS-CoV-2 Test Sonuçları Pozitif Çıkan Kişilere Yönelik İzolasyon

Süreçlerine İlişkin Genel Yönetmelik (AV-İzolasyon) uyarınca aşağıda belirtilmiş olan kişiler 25.01.2022 tarihinden itibaren
karantina yükümlülüğünden muaftır:
-

Hatırlatma dozuyla birlikte 3. doz aşılarını yaptıran kişiler (süre sınırlaması olmaksızın)

-

İki kez aşı olan kişiler (2. doz aşıdan sonraki 15. günden 90. güne kadar “yeni aşılanmış” sayılacaktır)

-

İyileşen kişiler (PCR-Test sonucunun pozitif çıkmasından sonraki 29. günden 90. güne kadar “yeni iyileşmiş”
sayılacaktır)

-

PCR-Testiyle doğrulanan enfeksiyon sonrasında iyileşen ve akabinde en azından bir doz aşı olan kişiler (süre
sınırlaması olmaksızın)

-

Özel antikor belgesi olan ve akabinde en azından bir doz aşı olan kişiler (süre sınırlaması olmaksızın)

-

En azından bir doz aşı olup akabinde Covid-19 hastalığını geçirip iyileşen kişiler (süre sınırlaması olmaksızın)

