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 ( Türkisch / Türkçe ) 

 

Yazılı ve sözlü sınavların yapılmasına dair özel düzenlemeler 

Sayın veliler, sevgili ebeveynler,  

Şu günlerde yeni tip koronavirüsün yayılmasından dolayı Hamburg Senatosu, virüsün hızlı 
yayılmasını engelleme amaçlı bazı önlemler almıştır. Bu düzenleme başka önlemlerin yanı sıra 
insanların bir araya gelmesi ve toplanmasını ve geçici temas kısıtlamalarını öngörmektedir. 
Çocuklarınızın girmesi planlanan sınavlar için de kesinlikle riayet edilmesi gereken bu ve başka 
özel koruyucu önlemler ve genel hijyen kuralları geçerlidir. Aşağıdaki talimatların özellikle 
dikkate alınması rica olunur: 

Çocuğunuz şu durumlarda okula gitmemeli ve sınavlara katılmamalıdır:  

-  Son 14 gün içinde yurt dışından geri döndü ise veya  

- ev karantinasında ise veya  

- doğrudan temas alanında (aile ortamı) bir Kovid-19 vakası meydana geldi ise veya 

- kendisinde şu günlerde Kovid-19 hastalığına işaret eden soğuk algınlığı semptomları ortaya 
çıktı ise (örn. ateş, öksürük, soluk alamama, kas veya eklem ağrıları, boğaz ağrısı, baş 
ağrısı, nezle, ishal). 

Çocuğunuz, var olan bir hastalıktan dolayı bir risk grubunda ise veya bir aile üyesi var olan bir 
hastalıktan dolayı bir risk grubunda ise ve sınavların diğer öğrencilerden ayrı bir odada 
yapılması mümkün değil ise sınavlara katılmak zorunda değildir.  

Başka bir belirti olmaksızın, yükselen vücut ısısı da (37,5 derecenin üzerinde) okuldaki sınava 
katılmamak için bir nedendir.   

Bu durumlarda çocuğunuz, sınavlara katılmamasından dolayı sorumlu tutulmayacak ve sınav 
ertelenecektir. 

Çocuğunuzun çok dikkatli olunması gereken bir risk grubunda olması durumunda (örn. 
akciğerde, kalpte var olan hastalıklar, kistik fibroz vb.) yapılması gerekenler ile ilgili okul idaresi 
ile iletişime geçmeniz rica olunur. 

Yukarıda belirtilen durumların tümünde de okul idaresi ile iletişime geçiniz ve çocuğunuzu ev 
bakımında tutunuz. Çocuğunuzun enfekte bir kişinin irtibat kişisi olması durumunda okula 
Sağlık Dairesi’nden bir belge ibraz ediniz. Hem çocuklarınızın hem de burada bulunan 
pedagojik personelin korunması açısından kararınızda özenli ve dikkatli olmanızı rica ederiz. 
Sınavlara sonradan katılabilmek için tabii ki tarih verilecektir. 

Sevgili öğrenciler, 

Okulda sınava katılım çerçevesinde aşağıdaki davranış kuralları dikkate alınmalıdır: 

 Her daim diğer kişilere en az 1,5 metrelik bir güvenlik mesafesi korunmalıdır. Bu durum, 
okula giderken, okul bahçesinde bulunmadan sınava alınma anına kadar, (sözlü ve yazılı) 
sınav esnasında ve okuldan dönüş yolu için geçerlidir. Asgari mesafeye öğrenci ve 
öğretmenlerin arasındaki selamlaşmada da riayet edilmelidir.  

 Okula geliş ve okuldan ayrılma ile ilgili özel düzenlemeleri dikkate almanızı rica ederiz. Bu 
düzenlemelere, okula geliş saatleri ve giriş yerleri ile ilgili bilgiler ve sınıflara giriş ve 
sınıflardan çıkışa dair diğer talimatlar dahildir.  
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 Gruplar halinde toplanma daima kesinlikle yasaktır. 

 Yazılı sınavlar esnasında sadece bunun için öngörülen çalışma yerlerinde bulunulabilir. 
Örneğin lavaboya gitmek veya çöp atmak için çalışma yerinin terk edilmesi, ancak bir 
gözetmenin izni ile ve aynı anda sadece tek bir öğrenci için mümkündür. 

 Sözlü sınav çerçevesinde de tüm katılımcılar arasında mesafe kurallarına dikkat 
edilmelidir. 

 Tüm sınavlarda ve sınavdan hemen önce hazırlık odalarındaki hazırlık aşaması 
çerçevesinde hijyen nedenlerinden dolayı kişiler sadece kendi kalemlerini kullanmalıdır 
(dolma kalem, tükenmez kalem, kurşun kalem, cetvel, varsa ve müsaade edilmesi 
durumunda hesap makinesi ve benzeri). Kendi kullanımınız için mutlaka yedek kalemler 
getirmeniz gerekmektedir. İstisnai bir durum olarak, hijyenik nedenlerden dolayı okul ile 
mutabık kalınması sureti ile öngörülen yardımcı malzemeler ile ilgili kendi baskınızı 
kullanmanıza müsaade edilmektedir. Bunlarda herhangi bir not ve benzeri bulunmamalıdır. 
Malzemeler sınav gözetmeni tarafından rastgele kontrol edilecektir. 

 Sınavların sona ermesinden sonra hemen evin yolu tutulmalıdır. 

 Öksürme veya hapşırma esnasında ağız ve burun dirseğin iç kısmı veya kâğıt mendil ile 
kapatılmalı, kullanılan kâğıt mendil atılmalıdır (örneğin çalışma yerine getirilen bir plastik 
torbaya veya bunun için öngörülen çöp kutusuna). 

 Lavaboya gidildiğinde eller en az 30 saniye boyunca sabun ve su ile yıkanmalıdır. Kendi 
kullanımınız için küçük ambalajlarda dezenfektan getirmenize, kendi getirdiğiniz tek 
kullanımlık eldivenler giymenize ve ağız koruması takmanıza müsaade edilmektedir. Bu 
önlemler, Sağlık Dairesi ile mutabık kalınarak sınavın güvenli şekilde yapılması için şart 
değildir.  

Birbirinize karşı dikkatli olmanız ve desteğinizden dolayı teşekkür eder, girecek olduğunuz 
sınavlarda başarılar dileriz! 

 

 


