Güvenlik Konsepti

Güvenlik Konsepti

Bilgi Akışı

Velilerin Rolü
Lütfen ulaşabileceğimiz telefon numaralarınızı
sekreterliklere bildiriniz.

TEHLİKE

Veli Bilgilendirmesi

bilgi

bilgi

Güvenlik Konsepti

İletişim bilgilerinizin değişmesi durumunda okulu en kısa
sürede bilgilendiriniz.

bilgi

Okul İdaresi

Finans ve İdari Müdürü

Özel Alman Lisesi

Çocuğunuzun okula gelememesi durumunda en kısa
sürede bilgi vermeye çalışınız.
Çocuğunuzun erken alınacağını bildiriniz.

bilgi

Okul sekreterliği
ya da

Okul idaresi

bilgi**

bilgi*

Haberleşme Zincirinin Başlatılması

Web Sitesi
Yönetim
Basın
Kurumlar

Veli Bilgilendirmesi:

*
**

Haberleşme Zinciri Başlatılır - Güvenli ortam
oluştuğu takdirde (örn. yangın) her sınıfın veli
temsilcisi aranır. Durum Bilgisi: Ne/neler oldu?
Öğrencilerin okuldan alınmasına izin verilir
Önlemler: Öğrenciler okuldan alınır - Ne zaman?
Nereden? Nasıl? Somut ve sakin bilgi akışı sağlanır!

Okulda bulunacağınız her türlü randevu ve etkinlik
için ön kapıda/güvenlikte bulunan ziyaretçi defterine giriş
ve çıkışlarınızı kaydettiriniz.

Haberleşme Zinciri:
Haberleşme zinciri her eğitim öğretim yılının ilk
veli toplantısında oluşturulur. Listelerin
dağıtımından sınıf öğretmeni sorumludur.
Haberleşme zinciri ancak okulun Finans ve İdari
Müdürü ya da Okul Müdürünün onayı ile
devreye girer, böylece velilerin öğrencilerini
okuldan almaları sağlanır.

Okul dışı tehlike durumları, okulun web sitesi/ basın/
radyo üzerinden bilgi verilir.
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Yangın
Doğal Afetler
Diğer Tehlike Durumları
Özel Alman Lisesi’nin Güvenlik Konsepti okuldaki
günlük hayatın düzenli işleyebilmesi ve gerekli önlem
ve tedbirlerin alınmasına yönelik bir çalışmadır.

Refakat / İlk Yardım:
Öğrenciler okuldan alınana kadar öğretmen ve okul
gözetiminde kalırlar.
Okul personeli ilk yardım eğitimi almış ve güncel
sertiﬁkalara sahiptir.
Okul revirinde doktor ve hemşire bulunmaktadır.

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

İletişim Kanallarını Meşgul
Etmemeye, Okulu Aramamaya
Özen Gösteriniz

Özel Alman Lisesi’nin Güvenlik Konsepti okuldaki günlük
hayatın tehlikesiz ve düzenli işleyebilmesi, gerekli önlem ve
tedbirlerin gözetilmesi için temel bir çalışmadır.

Yangın
Bina içi tehlikeler
Bina içinde tehlike durumlarında
tahliye yönergeleri geçerlidir

Öğrencilerin mevcudiyeti
eksiksiz kontrol edilmeli
Okulda olan öğrenciler:
Hasta bilgisi / Sekreterlik tel. 0212/245 13 91
ya da mail ile info@ds-istanbul.net.
Sınıf Öğretmeni tarafından gelen bilgi

Okulda olan Misaﬁrler:
Okula giriş ve çıkışlarda mutlaka ön kapıda bulunan
ziyaretçi defterine kayıt yapılmalı (her durumda:
öğretmen görüşmesi, randevu, kültürel etkinlikler…)

Doğal Afetler
Okul Dışı Tehlike
Durumları
Okul dışı tehlike durumlarında, yani doğal afetlerde
yangın ve deprem acil planı yönergeleri geçerlidir
(bkz. web sitesi)

Kişi ya da kişiler tarafından oluşan
tehlike durumlarında “kademeli güvenlik

Lütfen öncelikle kendi güvenliğinizi
sağlayınız ve öğrencileri almaya
gelmeyiniz. Öğrenciler okul binasında
güvendeler.

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

Deprem ve Yangın Acil
Durum Planı

İlgili öğretmen / Görevli tarafından tahliyenin yapılması

Binanın kontrol edilmesi
(ilgili görevliler tarafından)

Toplanma yeri: Mevlana Müzesi

Yoklama

Öğrencilere refakat edilmesi/ilgilenilmesi

Binaya girilemez ise haberleşme zinciri
aktif hale getirilir

Öğrencilerin okuldan alınması

„Kademeli Güvenlik Tertibatları“
Alarm/Sinyal

(Şehirde) Afet Sireni
Okul içi anons
En yakında bulunan güvenli bölgeye geçiş yapılması

Tahliye Yönergeleri
Tahliye Alarmı

Okul İçi ve Dışı
Tehlike Durumları

Derhal en yakında bulunan güvenli bölgeye
geçilmesi (derslikler, okul binası) Okulumuz acil
durum için tüm donanımlara sahip olmakla
birlikte deprem yönetmeliklerine uygun tadilat
görmüştür.

Kademeli güvenlik tertibatları alınır, bu tertibatlar
güvenlik sebebi ile basın ya da başka kurum/kişilerle
paylaşılmaz. Okul çalışanları ve öğretmenler rutin olarak
çeşitli davranış kuralları ve güvenlik yönergeleri
hakkında bilgilendirilir ve eğitilir.

Yoklama
Okulun dışına çıkılmasına güvenlik sağlandıktan sonra
izin verilir.
Okulun Kapatılması
İlkyardım ve Müdahale ekipleri haricinde
okula giriş çıkışlar yasaklanır

Telefon hatlarının çalışmaması durumunda
okul içi iletişim telsizler/mail yolu ile çalışır.
Tehlike durumu hakkında bilgi radyodan
alınır

Öğrencilere refakat edilmesi/ilgilenilmesi
Tehlike durumuna bağlı olarak veliler mail ya da
web sitesi üzerinden bilgilendirilir.

Tüm tehlike durumları ile ilgili rutin
eğitimler ve bilgilendirmeler
yapılmaktadır

