
Okula Dönüş Planı 

Sayın Veliler ve Bakım Sağlayıcılar, 

Öğrenciler, haftaya okula dönüş yapıyorlar ve 1. Dönem için sınıflarında olacaklar. 

Okullar, çocuklarınızın mümkün olduğunca güvende olmaları konusunda emin olmak isteyecekler ve şu konulara 
odaklanacaklar: 

• el yıkama  
• maske kullanımı 
• fiziksel mesafe 
• hızlı antijen testi 

 
Ücretsiz hızlı antijen testleri  

Ücretsiz hızlı antijen testleri, 2022 yılının 1. Döneminin ilk dört haftasında mevcut olacaktır. 

Öğrenciler ve personel için haftada iki defa test yapılması önemle tavsiye olunur. 

Specialist (Özel durumlu öğrenci) okulundaki öğrenciler için günlük testler mevcut olacaktır..  

Kendiniz için RAT (Hızlı Antijen Test) kiti satın almanız gerekmemektedir. Okul, bu kitleri size temin edecektir. 

Kitler hazır olduğunda, okulunuz sizi bilgilendirecektir. 

Evde testlerinizi yaptıktan sonra, eğer sonuç pozitif ise, şunları yapmanız gerekecektir:  

• okulu bilgilendirmek 
• çocuğunuzu 7 gün evde tutmak 
• COVID-19 Positive Rapid Antigen Test Self-Reporting Form – Kendi Covid -19 Pozitif Hızlı Antijen Test 

Sonucunu Rapor Etme Formu aracılığı ile Sağlık Bakanlığı ile temasa geçmek veya 1800 675 398  nolu 
telefondan çağrı merkezini aramak 

Farklı dillerde RAT (Hızlı Antijen) testi hakkında çevirimiçi bir video (available online) mevcuttur. 

Aşılanmak   

Velilerin ve bakım sağlayıcıların okul binalarına giriş yapmak için COVID-19 aşılarının iki dozunu yaptırmış olmaları 
veya tıbbi bir istisnaya (sınırlı istisnalar hariç) sahip olmaları gerekmektedir. 

Okulda görev yapan tüm personelin aşılarının tam olması veya doğrulanmış bir tıbbi istisnaya sahip olmaları 
gerekmektedir. 

Eğer bir öğretmen COVİD-19 rahatsızlığı geçirirse, ihtiyaç durumunda okula fazladan öğretmen ve personel 
sağlanacaktır. 

Öğrenciler okula devam etmek için, COVID-19 aşısı yaptırmak zorunda değildir, ancak aşılar öğrenciler için önemlidir. 
Lütfen, çocuğunuz okula gelmeden önce, aşılarını yaptırmak için ayarlamaları yapmaya çalışınız. 

5 ila 11 yaş arası çocuklar için aşılama hakkında önemli bilgiler de dahil olmak bir aşı randevusu yaptırmakla işgili 
daha fazla bilgi için çocuklar ve gençler için aşı bilgilerine bakınız. 

Vaccination information for children and teenagers. 

Daha fazla sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

Saygılar, 

Mrs Margaret Leach 

Müdür 

 

 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdhvicgovau.powerappsportals.com%2Frapid-antigen-test%2F&data=04%7C01%7CFigen.Hasimoglu%40education.vic.gov.au%7Ca8cc6ac243254a0a398e08d9deff59ab%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637786010564373616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aWCgk%2B0vaBEGD8RERGU4PKpgDKaoeyZc7rbaVmxL3bQ%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.coronavirus.vic.gov.au%2Frapid-antigen-testing-schools&data=04%7C01%7CFigen.Hasimoglu%40education.vic.gov.au%7Ca8cc6ac243254a0a398e08d9deff59ab%7Cd96cb3371a8744cfb69b3cec334a4c1f%7C0%7C0%7C637786010564373616%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=yXJdDa1r5%2FVhu5XjpwTQsUGSlRs8VvNI6Ml3uOTw5Fk%3D&reserved=0
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