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Drammen Belediyesi'nde bütün okullar kapalıdır 

Drammen Belediyesi'ndeki bütün okullar 13 Mart'tan itibaren kapatılmıştır. 
Ebeveynleri Sağlık ve Bakım Hizmetlerinde veya toplum için hassas görevlerde çalışan çocuklara okul tarafından 
bakım hizmeti verilecktir. Bu hizmet, özel bakıma ihtiyacı olan ve ebeveynleri bu bakıma özellikle bağımlı olan 
çocuklar için de geçerlidir.  
 
Bakım hizmeti, okulların ve diğer etkinliklerin kapalı olması nedeniyle bakıma  ihtiyacı olan 1-4 arası sınıflara devam 
eden çocuklar ile özel bakıma ihtiyacı olan çocuklar için geçerlidir. 
 
Bahsi geçen sınıflara bakım hizmeti, okulun ve ders öncesi ve sonrası boş zamanları değerlendirme etkinliklerinin 

(SFO/AKS) normal açılış saatlerinde verilecektir. Normal şartlarda ders öncesi ve sonrası boş zamanları 

değerlendirme etkinliklerine (SFO/AKS) kayıtlı olmayan çocuklar prensip olarak bu etkinliklerin açılış ve kapanış 

saatleri arasında da bu hizmetten yararlanamayacaktır. Ancak ebeveynlerin bu süre için ödeme karşılığı çocuklarını 

göndermek istemesi durumunda okul bu konuda esneklik gösterecektir. Buraya devam eden öğrenciler ile evde 

kalan öğrenciler aynı eğitim hizmetinden yararlanacaklardır.   

Toplum için hassas görev nedeniyle çocuğunuz için bakım hizmeti hakkı 

Toplum için hassas görevlerde bulunmaları nedeniyle çocuklarının bakım hizmetinden doğrudan faydalanma hakkını 
elde eden ebeveynlerin okula bu konuda haber vermeleri gerekmektedir.  Ebeveynlerin her ikisinin veya bakım 
konusunda tek sorumlu olan anne veya babanın toplum için hassas görevlerde çalışması durumunda bu haktan 
yararlanabiliriler.  
 
Belediye, bütün ebeveynlerin devlet makamları tarafından kararlaştırılan ilkelere sadık kalacaklaranı varsayarak 
işverenden bu konuda belge getirmelerini istemeyecektir. Temel amaç korona virüsününün insanlara bulaşma 
riskini azaltmak ve aynı zamanda toplum için önemli hizmetlerin verilmesini sağlamaktır. 
 
Ebeveynlerin çoğunun bu zor zamanda ulusal makamların belirlediği ilkelere harfiyen uyacağına ve çocuklarını 
evde tutacaklarına inanıyoruz. Okul idaresi, ebeveynlerin dikkatli bir değerlendirmeden sonra çocuklarını bakım 
hizmetinden yararlanmak üzere okula gönderdiklerini varsayacaktır. Yani okul, gönderilen çocukları kabul 
edecektir. Eğer okul müdürü ebeveynlerin yaptığı değerlendirme ile ilgili soru sormağa karar verirse bunu telefon 
vasıtasıyla yapacaktır.  

Özel bakıma ihtiyaç nedeniyle çocuğunuz için bakım hizmeti hakkı 

Öğrencinin bakım ihtiyacını ve bu ihtiyacı kendilerinin giderip gideremeyeceğini değerlendirdikten sonra okulun 
verdiği hizmetten yararlanmak isteyip istemediklerine ebeveynlerin kendileri karar vermelidir. Ebeveynlerin 
ihtiyaçları olduğuna dair bildirimde bulunmaları halinde okullar bu hizmeti verecektir. Bu hizmet, her iki ebeveynin 
toplum için hassas görevde çalışıp çalışmadıklarından bağımsız olarak verilecektir. 
 
Eğer virüsün bulaşma riskini azaltma ihtimali varsa bu hizmeti evde vermek te mümkündür. Bu konuda hem bulaşma 
riski hem ebeveynlerin ihtiyacı dikkate alınarak karar verilmelidir. 
Okullar, çalıştırabilecekleri mevcut personel sayısını dikkate alarak  planlarını yapmalıdır. Önümüzdeki günlerde 
personel açısından yüksek devamsızlık oranı beklenmektedir. Bu da okullarda verilecek bakım hizmeti açısından 
olanakları ve kapasiteyi olumsuz etkileyecektir.  
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