
TABLO 2: 

 

Okul İsmi: ……………………………………………………. 

 

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 2021-2022 

 

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması 

durumunda, aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu 

enfeksiyonu hikayesi ile hastaneye yatışı yapılan kişi olduğunda ya da COVID-19 tanısı 

alan kişi bulunması veya temaslı olunması durumunda çocuğumu okula getirmemem 

gerektiği konusunda bilgilendirildim. 

 

Ailede pozitif vaka olması veya çocuğun temaslı olması halinde 10 günlük karantina 

süresi koşullarını uygulayacağımı bildirir, yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu 

kuruma getirmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 

Çocuğum yukarıda yazılı olan herhangi bir hastalıktan dolayı 2 günden fazla evde veya 

hastanede kalmışsa, okula dönüşte 72 saat öncesi PRC /ANTİJEN testini, rutin olarak her 

hafta Pazartesi günleri ise öğrenci veya her iki velinin PRC/Antijen testlerini okula ibraz 

edeceğimi kabul ediyorum. 

 

Tarih: ...../ ...... /21.... 

 

             Taahhüt eden:                                                            Okul Yetkilisi: 

Veli/vasinin adı soyadı:                                                               Adı-Soyadı: 

İmzası:                                                                                                  Görevi: 

Öğrencinin adı-soyadı:                                                                          İmzası: 

 

 

 

 

 



School name: …………………………………………………….. 

Covid-19 Home School Agreement 2021-2022 

 

I know and understand that it is my responsibility to keep my child at home if he/she 

displays the following symptoms: 

• high temperature 

• runny nose 

• cough 

• breathing difficulties 

• diarrhoea 

In addition, my child will not attend school if he/she has been in contact with a family 

member (or any other person) who has been hospitalised with a respiratory illness or 

has tested positive for Covid-19. 

In the event of a close family member testing postive for Covid-19, I understand that my 

child will be required to quarantine and not attend school for 10 days. 

I also agree that my child will require a PCR/antigen test taken within the last 72 hours 

upon return to school following a two day absence for any of the symptoms outlined 

above. In addition, I acknowledge that I will need to submit an antigen test for my child 

each week. 

 

Date:___________               School Representative:  

                                                                  Position: Headteacher 

                                                                                     Signature: 

 

Child Name: ____________ ______ 

Class: ______________________ 

Parent Name:_________________ 

Signature:___________________ 

 

 


