
 

 İlk okula geri dönüş: 
ebeveynlerin bilmesi 
gerekenler 



Sonbahar mevsimi ile birlikte 
İngiltere'deki tüm çocuklar tam zamanlı 
olarak okula dönecektir.  

Çocuklarınızın okulda güvenli ve mutlu 
olabilmeleri için elimizden gelen her şeyi 
yapıyoruz.  

Neden çocuklar şimdi okula geri dönüyor? 
Okul, çocukların öğrenmeleri ve genel olarak 
esenlikleri için en iyi yerdir. Çocukların rutin 
bir programlarının olmasını sağlar ve sosyal 
becerilerinin geliştirmelerine yardımcı olur. 
Aynı zamanda arkadaşlarını ve 
öğretmenlerini görürler. Tüm çocukların 
sonbaharda okula başlamaları çok büyük 
önem taşımaktadır. Yeni dönemin başlaması 
ile birlikte devam mecburiyeti olacaktır. 
Koronavirüsün (COVID-19) yayılması Mart 
ayından itibaren okulların açık kalmasının 
sınırlandırılması ile azalmıştır.  

Çocuğumun okula geri dönmesi güvenli mi? 
İngiltere Kamu Sağlığı Birimi (Public Health 
England - PHE) okulların virüsün yayılma 
riskini azaltmak üzere katı kuralların 
uygulanması durumunda koronavirüse 
(COVID-19) yakalanma riskinin düşük 
olduğunu belirtmektedir. Buna düzenli el 
yıkama ve temizlik önlemleri de dâhildir.  

Belirtiler gösteren herhangi birinin okula 
gönderilmemesi gerektiği konusunda okul ve 
aileler uyarılmaktadır. Çocukların virüs 
nedeni ile ciddi bir şekilde hastalanma 
riskleri çok düşüktür. 

Çocuklar koronavirüsü (COVID-19) yetişkinlere 
göre daha çok mu bulaştırıyorlar? 

Hayır. Çocuklar virüsü yetişkinlere göre daha 
çok bulaştırmıyorlar. Aslında, ilkokul 
çocuklarının yetişkinlere göre çok daha 
düşük oranda enfekte olduklarına dair makul 
kanıtlar olmasına rağmen henüz tamamen 
kesinleşmemiştir. 

Çocuğumun ilkokulda sosyal mesafesini 
koruması mı beklenecek? 
Küçük çocukların sosyal mesafeyi anlama 
konusunda zorluklar yaşadıklarını biliyoruz. 
Riski azaltmak için ilkokullara ufak gruplar 
veya balonlar oluşturmalarını ve balonlar 
arasında çocukların geçiş yapmamalarını 
önermekteyiz. Bazı kardeşlerin farklı 
balonlarda olabileceğini biliyoruz. Bu 
grupları okul içinde de mümkün olduğunca 
birbirlerinden ayrı tutmak da riskin 
azaltılmasına yardımcı olur. 

Çocuğumun veya evimizde yaşayan başka 
herhangi birisinin belirtileri göstermesi 
durumunda ne yapmalıyım? 
Çocuğunuzda (veya evinizdeki herhangi bir 
kişide) korona virüs (COVID-19) belirtisi 
varsa bu kişinin okula gitmemesi ve evde 
kalması önemlidir. Çocuğunuza test 
yapılması için gerekli düzenlemeleri yapmalı  



ve test sonucunu okula bildirmelisiniz. Bu 
NHS Test ve Filyasyon sürecine yardımcı 
olur. Test sonucunuz pozitif çıkarsa, aileniz 
evde kalmalı, Test ve Filyasyon kendi 
başına karantina kılavuzundaki adımları 
takip etmelisiniz.  

Çocuğumun okulunda veya yaşadığım bölge 
salgın ortay çıkarsa ne yapacağım?  
Okulda salgının çıkması durumunda yerel 
sağlık koruma ekipleri, okul ile birlikte 
çalışarak ne gibi bir önlem alınacağına 
karar verirler. Genel olarak okulun 
tamamen kapanması gerekmeyecek, bir 
grup öğrenci için kapanması gerektiğinde 
ise olasılık planları uygulamaya hazır olacak 
ve böylelikle çocuğun eğitimi devam 
edecektir. Bulunduğunuz bölgede 
enfeksiyon oranlarında ani bir yükseliş 
görülmesi ve bunun yerel bölgeye yayılması 
durumunda hükûmet ne gibi önlemlerin 
alınacağına karar verecektir. 

Klinik açıdan son derece savunmasız olan 
çocuklar için farklı bir öneri var mı? 
Tüm yetişkinler ve çocuklar için verilen 
ekstra korunma önlemleri 1 Ağustos itibarı 
ile kaldırılmıştır. Bu, hâlâ korunmalı hasta 
listesinde yer alan az sayıda öğrencilerin ve 
aynı şekilde korunmaları tavsiye edilen 
ebeveynlerin çocukları okula geri 
dönebilirler. 

 

Güvenli şekilde okula geri dönmek için 
lütfen www.gov.uk/backtoschool 
sayfasını ziyaret edin. Çocuğunuzun 
okulu, çocuğunuzun sonbaharda okula 
başlamadan önce okulda yaptıkları 
değişiklikler konusunda daha fazla 
bilgiye sahiptir. 
 
Viv Bennett, Kamu Sağlığı, Baş 
Hemşire, İngiltere şunları ifade 
etmiştir: 

“Ebeveynler, okullarda güvenliği 

en üst seviyeye çıkartmak için son 
derece katı bir kontrol sisteminin 
PHE tarafından önerilerek DfE 
kılavuzunda yayınlanmış 
olmasından dolayı kendilerini 
rahat hissedebilirler.  

Şimdiye kadar elde edilen kanıtlara 
göre okullar toplum içinde 
koronavirüs enfeksiyonunun 
yayılmasına öncülük eden yerler 
olarak görülmemelidir.  

Küresel olarak çocuklar ve gençler 
koronavirüsü asemptomatik olarak 
(belirti göstermeden) veya ufak bir 

rahatsızlık olarak geçirmektedir.” 



 


