
  

 

 

 

Özel Alman Lisesinin Pandemiye yaklaşımı 

Alman Lisesi 2020 yılının başlarından beri hayatımızın ortasına yerleşen pandemi 
süresince öğrenci ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini korumak üzere birçok 
önlem aldı. Önceliğimiz öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın sağlığını korumak ve 
yüksek eğitim standartlarımızdan ödün vermeden çalışmalarımıza devam etmektir. 

Alman Lisesi olarak T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Almanyanın 
Robert Koch Enstitüsü tarafından yayınlanan bilgileri takip ediyor ve otoritelerin 
tavsiyeleri doğrultusunda okulun kural ve uygulamalarında düzenlemeler yapıyoruz.   

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen talimat doğrultusunda Mart 2020 
itibariyle uzaktan eğitime geçiş yapıldı. İlk gün itibarı ile öğretmenlerimiz uzaktan 
eğitime hazırdı ve alınan önlemler sayesinde öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı 
hastalıktan uzak tutarak eğitime devam edebildik. Okul Sağlık ekibi olarak kapanma 
öncesi ilk eğitimlerimizi yemekhanede ayrı ayrı tüm sınıflara, öğretmenlere ve 
çalışanlara verdik. Eğitim fotograflarına baktığımızda şimdi bize çok ilginç gelen bir 
durum var; kimse maske takmıyor!  

Pandemi gündemiyle geçen, herhangi bir aşının henüz geliştirilmediği 2020 yazı 
sonrası 2020-2021 eğitim öğretim yılı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığımızın yönergesiyle, 
uzaktan eğitimle başladı. Önceki yılın deneyimi uzaktan eğitim uygulamalarımızı 
daha da zenginleştirildi. Olası durumlara hazır olmak üzere yüz yüze ders, uzaktan 
eğitim veya hibrit öğretim modelleri için hazırlıklar yapıldı, senaryolar çalışıldı. Ekim 
ayı ortasında, lise hazırlık ve lise 12. sınıf öğrencilerimiz, Kasım ayında ise lise 9. sınıf 
öğrencilerimiz yüz yüze eğitim için okulumuza döndü. Kasım ayının sonuna doğru 
alınan kararlar ile tüm seviyeler için yeniden uzaktan eğitime dönüldü. Bu sırada 
gene Covid19 eğitimlerine devam ettik, tek fark eğitimlerin online olması ve 
ekranda gördüğümüz katılımcıların çoğunun evlerinde olsalar dahi yüzlerindeki 
maskelerdi! 

2021 yılının başlarında Covid aşıları hayatımıza girdi, giderek hızlanan aşılanmalar 
sonrasında öğretmen ve tüm çalışanlarımızda %99.5 oranında tam aşılanma 
sağladık. 18 yaş altına aşılamanın başlaması itibarı ile öğrencilerimiz de hızla aşılarını 
oldular ve bu kesimde de %90’ın üzerinde bir orana ulaştık. Mart 2021’de 
hayatımıza giren HES uygulaması, okulumuzda da ilk günden itibaren aktif olarak 
kullanılmaya başlandı. Tüm öğrencilerimiz, çalışanlarımız ve dış çalışanlar günlük 
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olarak bu uygulamak üzerinden takip edilmektedir, girişteki turnikelerden geçerken 
okutulan kartlara HES kodları tanımlıdır.  

2021-2022 akademik yılına yüz yüze eğitimle başladık ve umuyoruz ki tüm ders yılı 
bu şekilde devam eder. Maskelerini düzgün takmak, sosyal mesafe kurallarına 
uymak gibi pandemi koşullarına uygun davranan ve okula dönmeye can atan 
öğrenciler gördüğümüz için çok mutluyuz.  

Covid-19 salgının başlangıcından itibaren atılan adımlar ve alınan kurumsal önlemler 
arasında aşağıdakileri sayabiliriz: 

• Mart 2020’de Alman Lisesi Covid-19 heyeti TC.Milli Eğitim Bakanlığı talebiyle 
kuruldu. Okul hekimi, rehberlik bölümü, hemşiresi, iş güvenliği uzmanı, 
güvenli sorumlusu, öğretmen temsilcileri, çalışan temsilcisi ve MEB ile 
iletişimden sorumlu müdür yardımcımızın dahil olduğu bu ekip hem öğretim 
gereksinimleriyle hem de öğrenci ve çalışanlarımızın fiziksel ve ruhsal 
sağlığıyla ilgilenmek üzere görevlendirildi. 

• Sağlık ve Güvenlik Politikası ve protokoller hazırlandı ve toplulukla paylaşıldı. 
• Okulun farklı alanlarına öğretici ve hatırlatıcı Covid-19 korunma tedbirleriyle 

ilgili posterler ve işaretler asıldı. 
• 2020-21 eğitim öğretim yılında Alman Lisesi’ne başlayacak olan öğrencilerin 

kayıtları sırasında ailelerin sağlığını ve fiziksel mesafeyi korumak için yeni 
güvenlik protokolleri uygulandı. 

• Öğrenci ve çalışanların sosyal mesafelerini düzenlemek üzere mekanlar 
tekrar düzenlendi, okulun her bölümü bu şekilde hazır edildi. 

• Kapılara ve tuvaletlere temassız kullanılmaları için sensörler yerleştirildi.  
• El yıkama ihtiyacını karşılamak üzere tuvaletlere ek olarak okulun girişine 

lavabolar yerleştirildi.  
• Kampüsün bir çok noktasına el dezenfektanı ve maske atık kutuları 

yerleştirildi.  
• Yemek Salonu ve Aula gibi ortak olarak kullanılan mekânlardaki oturma 

düzeni, fiziksel mesafe kurallarına göre işaretlendi. 
• Hijyen kuralları ve yönetmeliklere uygun olarak kafeteryada çatal, bıçak ve 

kaşıklar, baharat ve soslar poşetli olarak kullanıma sunulmaya başlandı. 
Sebiller yönetmelik gereği kaldırıldı. 

• Okulda gün içerisinde ortaya çıkabilecek riskli hastaları gözlem altında tutmak 
ve onları hastaneye yönlendirebilmek üzere izolasyon odası hazırlandı. 
Revirde kullanılacak kişisel korunma araçları ve temassız ateş ölçerler temin 
edildi. 

• Tüm sınıflara hava temizleme cihazları yerleştirildi. 
• Kampüs genelinde yapılan rutin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının 

sıklığı tekrar düzenlendi. Haftada iki defa tüm okulun hava temizleme 
cihazları ile temizlenmesine başlandı. 
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• Yüz yüze eğitim başlamadan önce velilerimize gönderilecek protokoller ve 
veli taahhütnameleri hazırlandı.  

Sorularınız olursa, covid19@ds-istanbul.net adresinden Alman Lisesi Covid-19 
heyetine e-posta gönderebilirsiniz. 
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