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2020 sonbahar döneminde okula başlayacaklar için bilgi formu1  

  
Korona trafik lambaları dört uyarı seviyesinden oluşur: “Yeşil – Sarı – Turuncu – Kırmızı“2. 
Korona trafik ışıkları, Korona'nın yayılmasını mümkün olan en iyi şekilde sınırlamak için hangi 
önlemlerin alınması ve hangi kurallara uyulması gerektiğine dair bilgi sağlar. 

Tüm trafik lambası derecelerinde, öğretmenler ve ebeveynler / yasal veliler arasındaki (dijital) 
iletişim büyük önem taşımaktadır önemlidir!  

Genel olarak geçerli hijyen kurallarına tüm trafik lambası aşamalarında uyulmalıdır! 

  
YEŞİL SARI 

YEŞİL kategorisindeki 
düzenlemelere ilaveten 

TURUNCU 
SARI kategorisindeki 

düzenlemelere ilaveten 

KIRMIZI 
TURUNCU 

kategorisindeki 
düzenlemelere 

ilaveten 

Maske takmak isteğe 
bağlıdır 

 

Maskenin takılması, okul 
binasına girildiği andan 
sınıfta sıraya oturana 

kadar zorunludur 
 

Maskenin takılması, okul 
binasına girildiği andan 
sınıfta sıraya oturana 

kadar 
zorunludur 

Bütün süreçler 
uzaktan eğitimle 

yürütülür 
 

Odalar düzenli olarak 
havalandırır 

 

Bütün öğretmenler ve 
öğrenciler için sınıf 

dışında maske takılması 
zorunludur 

Bütün öğretmenler ve 
öğrenciler için sınıf 

dışında maske takılması 
zorunludur 

Maske takmak (olası) 
okulda kalma 
durumları için 

zorunludur 

Mümkünse açık havada 
etkinlikler 

Grup etkinlikleri 
sırasında 1 metrelik 

mesafe korunamıyorsa, 
öğretmen maskenin 
giyilmesini isteyebilir 

 

Grup etkinlikleri sırasında 
1 metrelik mesafe 

korunamıyorsa, öğretmen 
maskenin giyilmesini 

isteyebilir 
 

Okul sahası küçük 
gruplar halinde 

değiştirilir 

                                                
1 Ortaokul, yüksek eğitim veren alt ve üst dereceli liseler, PTS ve özel eğitim kurumları 
2 Yeşil: Düşük risk, sadece münferit vakalar; Sarı: Orta düzeyli risk; Turuncu: Yüksek risk, çünkü yeni 
enfeksiyon sayısı artıyor; Kırmızı: Çok yüksek risk, kontrolsüz vakalar  
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Okuldan olmayanlar için 
(projelere katılımlarda 

olduğu gibi) maske 
takmak zorunludur 

Okul etkinlikleri, okul spor 
yarışmaları veya geziler 

düzenlenmez 
+ 

Okul dışından kişilerin 
katılım sağlayamaz 
(örneğin projelere) 

İhtiyaçları artan veya 
bilgisayar/diz üstü 
bilgisayar imkanı 

olmayan çocuklar için 
öğrenme 

istasyonlarının kurulur 
 

Egzersiz ve spora 
(derste ve molalarda), 
tercihen dışarıda izin 

verilir 

Ağırlıklı olarak açık 
havada, spor 

salonlarında sadece özel 
koşullar altında ve 2 

metre mesafe ile spor 
yapılır 

Yalnızca açık havada ve 
yalnızca 2 metrelik bir 

mesafe korunabiliyorsa 
spor yapılır 

 

Uzaktan öğrenmenin 
bir parçası olarak 

spor; 
Yalnızca 2 metrelik 

bir mesafe 
korunabiliyorsa 

okulda spor yapılır 

Müzik derslerinde (veya 
koroda) şarkı 

söylemeye, mümkünse 
1,5 metre mesafe 

bırakılarak izin verilir 

Müzik derslerinde (veya 
koroda) sadece açık 

havada, kapalı odalarda 
sadece maske ile şarkı 

söylenebilir 
 

Kapalı odalarda şarkı 
söylemek yasaktır 

 
 

Öğleden sonra dersler 
normal seyrinde 

gerçekleşir 

Öğleden sonra dersler 
sınıf/grup dışındaki 
herkesin bir maske 
takması koşulu ile 

gerçekleşir 

Gruplar karıştırılmaz, oda 
değiştirilmez 

Acil durum 
operasyonunda tüm 

gün ders; Okulun 
devam etmesi 

durumunda küçük 
gruplar oluşturulur 

 

Okulda öğle yemeği, 
mevcut alana bağlı 

olarak kademeli olarak 
düzenlenir 

 

 

Öğrenciler ve 
gözetmenler 

arasındaki kişisel 
temas, bilgisayar 
destekli denetim 

mümkün olduğunca 
kullanılarak en aza 

indirilmelidir 
 

 
 
 
Corona trafik lambaları ve okullar için COVID-19 önlemleri hakkında daha fazla bilgiyi Federal 
Eğitim, Bilim ve Araştırma Bakanlığının ana sayfasında bulabilirsiniz: 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html  

https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/coronaampel.html

