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Bochum şehir yönetimi  I  Departman IV  I  44777 Bochum 

 
Bochum'da okula giden öğrencilerin ebeveyn 

ve velilerine  

 

Mektubunuzun tarihi ve işareti  İşaretim (cevaplarken lütfen belirtin) Bochum, tarih 

  IV 04.05.2020 

Okulların yeniden açılması  

Sayın bayanlar ve baylar,  

Sevgili veliler,  

Kuzey Ren-Vestfalya Okul ve Eğitim Bakanlığı, ilk olarak ortaokul ve lise düzeyinde sınav sınıfları ile 
lise mezunlarının kademeli olarak öğrenime devam etmelerine karar vermiştir. Bochum şehri olarak, 
okulun olabildiğince sorunsuz başlamasını sağlamak için okul yönetimleri ile yakın çalışıyoruz. Bunun 
için sizin de yardımınıza ihtiyacımız var: 

Mevcut bilimsel bilgilere göre, enfeksiyonları önlemenin en güvenli yolu önerilen hijyen ve dav-

ranış kurallarına uymaktır. Bundan dolayı sizden çocuklarınıza tavsiye edilen mesafe 

kurallarını, doğru ve kapsamlı el yıkamayı ve “öksürük ve hapşırma görgü kurallarını” 

açıklamanızı içtenlikle rica ediyorum.  

Okul yetkilisi olarak, okul odaları sağlamak ve binaları temizlemekle sorumluyuz. Tüm okullarda yeterli 
miktarda sabun ve kağıt havlu temin ettik. Bunun haricinde okul yeniden açıldıktan sonra düzenli 
zemin temizliğine ek olarak (haftada ortalama 2.5 kez), tüm temas yüzeylerinin özel, dezenfektan 
temizlik maddeleriyle günlük temizliği yapılacaktır. 

Buna ek olarak, tüm okullarda her gün okul saatlerinde "günlük personel" olarak adlandırılan ek bir 
temizlik personeli bulunacaktır. Bu temizlik personeli, tuvaletlerde sabun ve kağıt havluların 
sürekliliğini sağlama ve gerekirse kısa sürede kirlenmeleri gidermekle görevlidir.  

Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan hijyen standartlarının uygulanabilmesi için okulları 
destekleyeceğiz. Okulun organizasyonu, derslerin uygulanması ve geçerli hijyen kurallarının (mesafe, 
el hijyeni) yerine getirilmesi ilgili okul yönetiminin sorumluluğundadır. 

Genişletilmiş temizlik önlemlerine ek olarak, tüm okullara el dezenfektanları verilecek. Ancak, bunlar 
sadece gözetim altında ve gerektiğinde kullanılmalıdır. Dezenfektanların neden olduğu yangın riski ve 
2016'ın eylül ayının sonunda Bochum'daki "Bergmannsheil" hastanesinde meydana gelen yangının 
acı verici deneyimi nedeniyle, okullardan bu araçları çok bilinçli bir şekilde kullanmalarını rica ettik.  

Bu mektubun ekinde bir düşünce desteği olarak en önemli kuralları bir kez daha özetleyen bir broşür 
bulacaksınız. Ekte ayrıca halihazırda okullarda asılı olan bir bildirim bulacaksınız.  

Belediye Başkanı 



Seite 2 von 2  

Korona ve hijyen önlemleri hakkında daha fazla bilgi Federal Sağlık Eğitim Merkezi'nin özel olarak 
oluşturulmuş web sitesinde bulunabilir. 

www.infektionsschutz.de.  

Okullarda temizlik ile ilgili sorularınız ya da yorumlarınız mı var? O zaman buergerinfo@bochum.de 
adresine bir e-posta gönderin. 

Önümüzdeki zaman için size esenlikler diliyorum.  

Saygılarımla  

 

 

Dietmar Dieckmann 
Eğitim, Kültür ve Spor departmanından sorumlu amir   



 

 

 

 
 
 
 

Bochum'daki okulların yeniden açılması ile ilgili broşür 
(28 Nisan 2020 itibariyle) 

 
 

1. Hasta öğrenciler, öğretmenler ya da diğer okul çalışanlarının okula girmesine izin 
veriliyor mu? 

 
Hasta öğrenciler her zaman evde kalmalıdır! Bu özel durumda, ateşsiz küçük soğuk algınlığına 
da dikkat edilmelidir. Tabii ki, bu saman nezlesi veya benzeri, bulaşıcı olmayan hastalıklar için 
geçerli değildir. Öğretmenler ve diğer okul çalışanları da hastalık belirtileri olması durumunda 
(özellikle soğuk algınlığı) evde kalmalıdır.  
 

 
2. Her (sınıf) odada bir lavabo olmak zorunda mıdır? 

 
Hayır, ancak (sınıf) odalarda lavabo varsa, lavabo el yıkaması için kullanılabilmelidir ve 
gerektiğinde sıvı sabun ve tek kullanımlık havlu sağlanmalıdır. Bu özellikle el yıkamasını 
kontrol etme imkanı sunmaktadır. Öğretmenler/eğitimciler, öğrencilerin - aynı zamanda 
öğretmenlerin kendilerinin - Robert Koch Enstitüsü'nün (RKE) önerilerine göre ellerini iyice 
yıkayıp yıkamadıklarına dikkat etmelidir. Bu, burun temizledikten sonra veya yemeklerden 
önce olan el yıkama için de geçerlidir. 
 
 

3. (Soğuk) su ve sabun virüsleri yok etmek için yeterli mi? 
 

Evet, sağlık kurumlarının dışında ek bir dezenfeksiyon gerekmez. Burada gereken tek şey 
özenli el yıkama! Suyun sıcaklığının da bir önemi yoktur. 
 
Ellerin yıkanması ve aynı anda dezenfekte edilmesi cilde zarar verebilir ve bu nedenle beraber 
yapılması önerilmez.  
 
 

4. Sık temizlik döngüleri gerekli mi?  
 

Temizlik, kullanımların bitiminden sonra günlük olarak yapılmalıdır. Bunun yanında özel 
önlemler alınmayacaktır. Kapı kolları, masalar, tuvaletler, merdiven korkulukları vb. gibi el 
temas yüzeylerinin günlük temizliği özellikle önemlidir. Zeminler optik olarak temiz olmalı, 
ancak patojenin iletiminde rol oynamamaktadır.  
 
 

5. Okuldaki (sınıf) odaların veya yüzeylerin dezenfekte edilmesi gerekiyor mu?  
Sık temas alanları da dahil olmak üzere evsel ve kamusal alanlarda rutin yüzey 
dezenfeksiyonu da mevcut COVID pandemisinde önerilmez. Burada uygun temizlik çok daha 
etkilidir. Tükürük, dışkı veya kusma gibi potansiyel olarak enfeksiyöz materyal ile görünür bir 
kirlilik varsa, dezenfeksiyon düşünülebilir. Yeniden açmadan önce okulu dezenfekte etmek 
gerekli değildir!  
 
 



 

 

6. Okullarda el dezenfektanı gerekli mi?  
 
Hayır. RKE'ye göre, el yıkamanın sabun ve su ile tutarlı bir şekilde uygulanması, patojenlerin 
tıbbi tesislerin dışına bulaşmasına karşı etkili bir önlemdir.Tabii ki tüm yıkama olanakları 
bulunan yerlerde sıvı sabun ve tek kullanımlık havlular sağlanmalıdır. 
 
 

7. Hangi havlular kullanılacak? 
 
Tek kullanımlık kağıt havluların kullanılması tavsiye ve tercih edilir. Alternatif olarak, düzenli 
olarak yıkanırlarsa kişiselleştirilmiş çok kullanımlık havlular da kullanılabilir. Ancak bu 
havluların sadece kişiselleştirilmiş bir şekilde kullanılması sağlanmalıdır. Bu, örneğin günlük 
çocuk bakımı merkezlerinde zor olacaktır. 
 
 

8. Öğrencilerin transportunda ne kadar mesafe bırakılmak zorundadır? 
 
Bilinen mesafe düzenlemesine uygun olarak, transport sırasında da 1,5 metrelik bir mesafe 
muhafaza edilmelidir. Buna uyulamazsa, kendi dikmiş olduğunuz bir ağız ve burun koruyucusu 
takmayı düşününebilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.  
 
 

9. Risk grupları için farklı bir mesafe tutulması gerekiyor mu (örneğin ağır birden fazla 
engeli bulunan kişiler)? 

 
Hayır, minimum mesafe risk gruplarına bakılmaksızın korunur.  

 
 

10. Öğrenciler, öğretmenler ve diğer okul çalışanları ağız-burun koruyucu maske takmak 
zorunda mıdır?  

 
Hayır, mevcut bilgilere göre eğer mesafe kuralına uyulursa bu gerekli değildir. Öneriler takip 
edilirse (minumum mesafe, kapsamlı el yıkama, öksürük görgü kuralları, vb.), bulaşma riski 
düşüktür. Kişisel güvenlik duyunuza bağlı olarak kendi dikmiş olduğunuz bir ağız maskesi 
takabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir. 
 
 

11. Okuldaki odaların düzenli havalandırılması zorunlu mu? Eğer öyleyse, ne kadar 
süreyle? 
 
(Sınıf) odalardaki hava kalitesini artırmak için, genellikle pencere tam olarak açıkken 
havalandırılması/çapraz havalandırılması önerilir. Bu, olası kaza riskleri dikkate alınarak 
yapılmalıdır. Örneğin öğretmen varlığında dersin başında veya sonunda havalandırma. (Sınıf) 
odalarda düzenli bir hava değişimi olması zorunludur. Bunun için gereken süre mekansal 
koşullara bağlıdır, örneğin odada çapraz havalandırma imkanının olup olmamasına. Odalar 
harici olarak havalandırılıyorsa (havalandırma sistemi, klima, vb.), yeterli bir hava değişimi 
olduğu varsayılabilir ve başka önlem alınması gerekmez.  
 
 
 
 



Hygiene-Regeln

1,5 m

Mindestabstand einhalten

Gründlich & regelmäßig

Hände waschen

Regelmäßig Räume 

lüften

Nähere Infos unter

www.bochum.de/corona

In die Armbeuge 

husten und niesen

Nur aus der eigenen
Flasche trinken


