
Okullardaki tehlike durumlarına karşı bizlerin
aldığı önlem ve risk giderme çalışmaları
hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Yangın

Doğal Afetler / Deprem

Diğer Tehlike Durumları

Özel Alman Lisesi’nin Güvenlik Konsepti,
öğrencilerimizin sağlığının, güvenliğinin ve esenliğinin
sağlanması için, resmi makamların yönergeleri dikkate

alınarak, uzmanlar ve Başkonsolosluk ile koordineli
çalışarak hazırlanmıştır.

Güvenlik Konsepti
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Güvenlik Konsepti
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Güvenlik Konsepti

İletişim Kanallarını Meşgul

Etmemeye, Okulu Aramamaya

Özen Gösteriniz

Refakat / İlk Yardım:

Öğrenciler okuldan alınana kadar öğretmen ve okul
gözetiminde kalırlar.

Kem/Ri/Ber -  03.03.2023

Okul personeli ilk yardım eğitimi almış ve güncel
sertifikalara sahiptir.

Okul revirinde doktor ve hemşire bulunmaktadır.

Öğrencilerin mevcudiyetinin

e
tarafımızdan eksiksiz kontrol
edil bilmesi için, sizlerden

çocuğunuz hasta ise, bu durumu hemen
elektronik posta

yoluyla
ımcısına bildirmenizi rica ederiz.

ile
bekleyis.aksoy@ds-istanbul.net
müdür yard

okula giriş ve çıkışlarda ön kapıda bulunan
ziyaretçi defterine kayıt yaptırmanızı rica ederiz.

telefon numaranızı sekreterliğe bildirmenizi
(gerekiyorsa güncelletmenizi!) rica ederiz.

TEHL !İKETEHL !İKE

Okul sekreterl ğ tarafındani i

ya da

Okul İdaresi tarafından

Bilgi

Bilgi

Okul İdaresi
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Bina içinde tehlike durumlarında
tahliye yönergesi geçerlidir

Yangın

DEPREM YÖNERGESI

Doğal Afetler
örn. Deprem

( ehirde) Afet SireniŞ
Okul içi anonsalarm u

Derhal en yakında bulunan güvenli bölgeye
geçilmesi (derslikler, okul binası)

Yoklama

İlkyardım ve Müdahale ekipleri haricinde
okula giriş çıkışlar yasaklanır

Okulun Kapatılması

Telefon hatlarının çalışmaması durumunda
okul içi iletişim, telsizler/mail yolu ile sağlanır.
Tehlike durumu ile ilgili gelişmeler hakkında

bilgi radyodan alınır.

Öğrencilere refakat edilmesi/öğrencilerle ilgilenilmesi
Okulumuz acil durum için tüm donanımlara sahiptir

(su, ilk yardım malzemeleri, battaniyeler, el fenerleri,
telsizler, uydu telefonu).

Mümkün olan en kısa sürede veliler mail yoluyla ya da
okulumuzun internet sitesi üzerinden bilgilendirilir.

Lütfen öncelikle kendi güvenliğinizi
sağlayınız ve öğrencileri almaya

gelmeyiniz. Öğrenciler okul binasında
güvendeler.

„Deprem ve Yangın Acil Durum Planı“ Yönergeleri
geçerlidir (bkz. okulumuzun internet sitesi)

Kişi ya da kişiler tarafından oluşan
tehlike durumlarında „Kademeli Güvenlik

Tertibatları” Yönergesi geçerlidir.

Bu durumda izlenecek süreçlerde
emniyetin yönerge ve tavsiyeleri
dikkate alınır. Davranış ve süreç
yönetimi gelen yönergelere göre

düzenlenir.

Tehlike Durumları

Tüm tehlike durumlarına yönelik
tatbikatlar düzenli olarak

yapılmaktadır.

Alarm/Sinyal

En yakinda bulunan güvenli bölgeye geçis yapilmasi

„Kademeli Güvenlik Tertibatları“ Yönergesi, güvenlik
sebebi ile basın ya da başka kurum/kişilerle paylaşılmaz.

Okul çalışanları ve öğretmenler, tehlike durum
uygulanacak yönerge ve davranış kuralları hakkında

rutin olarak  bilgilendirilir ve eğitilir.

larında

Okulun dışına çıkılmasına güvenlik sağlandıktan sonra
ya da güvenlik güçlerinin talimatı üzerine izin verilir.

„Kademeli Güvenlik Tertibatları“

Okulumuz, yürürlükteki en son yangın
güvenlik standartlarına uygun olarak

donatılmıştır.
Okul binamız,

yangın tüplerini,

bir otomatik yangın ihbar sistemini,

yangın kapılarını,

bir otomatik alarm anons sistemini

içeren modern bir yangın koruma
sistemine sahiptir.

TAHLIYE YÖNERGESI
Tahliye Alarmı

İlgili öğretmen / örevli tarafından tahliyenin yapılmasıg

Binanın ilgili görevliler tarafından kontrol edilmesi

Toplanma alanı: ının karşısında park yeriÖn kap

Yoklama

Öğrencilere refakat edilmesi/ilgilenilmesi

Öğrencilerin okuldan alınması

Binaya girilemez ise, veliler (okulumuzun
internet sitesi üzerinden veya mesaj ile)

olabildiğince hızlı bir şekilde bilgilendirilir.


