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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO  

PER EMERGENZA COVID-19 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N. 84 del 07.08.2020 

Rachel Behar Eyalet Kapsamlı Enstitüsü ile kayıtlı öğrencilerin aileleri arasında örgütsel, sağlık ve 

hijyen önlemleri ve Covid-19 bulaşmasının yayılmasını kontrol etmeyi amaçlayan bireysel 

davranışlarla ilgili karşılıklı sorumluluk anlaşması. 

AŞAĞIDAKİ KARŞILIKLI SORUMLULUK ANLAŞMASI, COVID-19 VİRÜSÜNÜN YAYILMASINI KABUL 

ETMEK İÇİN KABUL EDİLECEK DAVRANIŞLA DOĞRUDUR. 

Özellikle, ebeveyn şunları beyan eder: 

▪ bugün itibariyle yürürlükte olan bulaşma önleme önlemlerinin farkında olmak; 

▪ Kuruma devam eden oğlunun / kızının veya aile biriminde birlikte yaşayan birinin karantina 

önlemine tabi olmaması veya Covid-19 testi pozitif çıkmaması; 

▪ Ateş (37,5 ° C'ye eşit veya daha yüksek) veya boğaz ağrısı, öksürük, burun tıkanıklığı, konjunktivit, 

koku kaybı gibi diğer semptomların varlığında çocuğu evde tutmayı taahhüt etmek. çocuk doktorunu 

tadın ve derhal bilgilendirin; 

▪ Çocuğunun, gerekirse, okul yapısı içinde temassız bir termo tarayıcı kullanarak sıcaklığı ölçmeye 

tabi tutulduğunu ve 37,5 ° 'ye eşit veya daha yüksek bir sıcaklık olması durumunda veya Yukarıda 

belirtilenler de dahil olmak üzere diğer semptomlar, öğrenciyi okuldan almak için okul personeli ile 

iletişime geçecektir; 

▪ Bir ateş olması durumunda (37,5 ° 'ye eşit veya daha yüksek sıcaklık), okul personeli tarafından 

derhal bilgilendirilecek olan aile üyesinin gelmesine kadar okulun, çocuğun veya ergenin ayrılmış bir 

alanda izolasyonunu sağlayacağını kabul etmek . 

▪ Olumlu bir sonuç olması durumunda, çocuğunun okul faaliyetlerine tamamen iyileşene ve yerleşik 

protokollere göre onaylanana kadar yeniden alınamayacağının farkında olmak ve kabul etmek; 

▪ Çocuğunun tesis içindeki tüm hijyenik-sıhhi belirtilere uyması gerektiğinin bilincinde olmak; 

▪ Enstitü tarafından güvenlik ve Covid-19'dan enfeksiyonun yayılma riskinin kontrol altına alınması 

için tüm organizasyonel ve sıhhi hükümler ve özellikle iletişim yoluyla tesise giriş ve çıkış hükümleri 

hakkında yeterince bilgilendirilmiş olmak Enstitünün web sitesinde; 

 ▪ Okul dışında bile olsa, oğlu / kızı ve tüm aile birimi tarafından bulaşma riskine karşı azami tedbirli 

bir davranış benimsemek; 

▪ Okul faaliyetleriyle bağlantılı etkileşim faaliyetleri yeniden başladığında, gerekli önlemlerle bile 

bulaşma riskini ortadan kaldırmanın mümkün olmayacağının farkında olmak; 

▪ Bununla birlikte, faaliyetlerin yürütülmesi için özel protokoller tarafından sağlanan ihtiyati ve 

güvenlik önlemlerine titizlikle ve titizlikle uyulması yoluyla bu riskin asgariye indirilmesi gerektiğini 

ve bu nedenle, en üst düzeyde ihtiyatın sağlanması önemlidir. okul ve okul faaliyetleri; 
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▪ Okul giriş ve çıkışlarının okul yönetiminin belirttiği şekilde (belirlenen zamanlarda ve yerlerde) 

düzenlendiğini ve ayrıca Enstitünün web sitesi aracılığıyla ailelere iletildiğini kabul etmek; 

▪ Bilimsel Teknik Konseyin endikasyonları ve müdahale edecek bakanlık hükümleri tarafından 

öngörülmesi halinde, çocuğuna cerrahi veya toplum maskesinin kişisel tedarikini sağlamak; 

▪ Çocuklarına içmeleri için kişisel bir plastik şişe veya şişe verilmesini ve sınıf arkadaşlarıyla şişe ve 

bardağı paylaşmamasını sağlamak için adımlar atmak; 

▪ Çocuğunuza, kesinlikle gerekmedikçe kişisel eşyalarını okulda bırakmamasını ve temizlik için 

özellikle kullanılmış kağıt mendilleri masasının altına bırakmamasını öğretmek ve '' okul ortamlarının 

günlük temizliği; Özellikle, okul, yasal temsilcisi olan Okul Müdürü şahsında şunları beyan eder: 

 • Okul yılı başlamadan önce, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasını kontrol altına almak için kabul 

edilen her organizasyonel ve sıhhi cihazla ilgili zamanında bilgi sağlamak ve okul faaliyetlerine katılım 

süresi boyunca taahhütte bulunmak hükümlerdeki herhangi bir değişikliği veya eklemeyi iletmek; 

• Okul personelinin, enfeksiyonun yayılmasıyla mücadele etmek için mevcut düzenlemelere ve sağlık 

ve hijyen prosedürlerine atıfta bulunulan tüm hususlar hakkında yeterince bilgilendirilmiş ve eğitilmiş 

olması. Personelin kendisi, tüm sağlık ve hijyen gereksinimlerini titizlikle gözetmeyi ve yalnızca 

Covid-19'a atfedilebilecek herhangi bir belirti yoksa işe gitmeyi taahhüt eder; 

• Tesise katılan öğrenciler veya yetişkinler tarafından kanıtlanmış Covid-19 enfeksiyonu durumunda, 

yerel sağlık otoritesinin emrinde katı ve titizlikle uymak; öğrenci ve okul personelinin el hijyeni için, 

okul binalarının derslik, tuvalet ve diğer noktalarına, sağlık bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş 

hidroalkolik veya diğer etken maddeler esaslı dezenfektan ürünleri içeren özel dağıtıcılar ile 

donatmak; 

• En az bir metrelik karşılıklı mesafe korunarak tüm faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli önlemleri 

hazırlamak; 

• okul binaları içinde rota sinyalleri sağlamak; 

• Okul dışında toplanmaları önlemek için öğrencilerin giriş ve çıkışlarının çeşitlendirilmesini sağlamak. 

 

Bu anlaşmanın imzalanması, tarafların iyi niyetle saygı göstereceğini taahhüt eder. 

Yasal açıdan bakıldığında, Covid-19 salgınının kontrol altına alınmasına ilişkin düzenlemelere, işyeri 

güvenliği ile ilgili olağan düzenlemelerden ve ulusal yönergelerden uyulmaması durumunda 

imzalayan kişileri herhangi bir sorumluluktan kurtarmaz. 
 

Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Stefania Ardizio 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

              ex art. 3, co 2, D. Lgs. 39/93.    


