Goethe-Institut Kıbrıs’ta alınan hijyen ve güvenlik önlemleri, ziyaretler
ve yapılacak sınavlar ve dil kursları esnasında uyulması gereken
kurallar
Haziran / Temmuz aylarındaki sınavlar ve Haziran-Ağustos 2020 yaz kursları,
Goethe-Institut Kıbrıs'ta çok sıkı hijyen ve güvenlik önlemleri altında
yapılacaktır.
Hijyen-konsepti, Kıbrıs Eğitim Bakanlığı'nın yönergesi dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Bu kurallar, kamuya açık olan dil kursları ofisi ve etkinlik
salonunda da geçerlidir.
1. Ziyaretler / Etkinlikler
-

Kişiler, ana binaya sadece önem arz eden durumlarda (sertifika alma, kişisel
kayıt, etkinlikler için kayıtlar) girmelidir.

-

Ziyaretçiler binaya girerken, ellerini dezenfekte etmeli ve bir çalışan
tarafından çağrılana kadar beklemelidirler.

-

Maske takılması önerilir.

-

01.- 09.06 tarihlerinde, 10:00-18:00 saatleri arasında, yeniden açılan sergilerin
ziyareti sırasında, sergi salonunda aynı anda en çok 9 kişi bulunabileceğinden,
lütfen telefon veya e-posta yoluyla önceden kaydınızı yaptırınız.

-

Salonun daha iyi havalandırılabilmesi için, ana giriş ve acil çıkış kapıları, tüm
bu süre boyunca açık tutulacaktır.

-

Girişte, eller için dezenfektanlar bulunmaktadır.

2. Sınavlar
-

Sınav katılımcılarının sayısı, her sınav için on kişiyle sınırlıdır. Ancak, önceki
yıllara göre daha fazla sınav tarihi planlanmıştır.

-

Tüm sınavlar, mesafe kuralına uyularak sadece salonda yapılacaktır.

-

Sınav katılımcılarının, sınav salonuna giriş ve çıkışlarda, ellerini dezenfekte
etmeleri gerekmektedir. Gerekli dezenfektanlar sağlanmıştır.

-

Karşılıklı koruma için maske takılması önerilir. Sınav katılımcıları, gerekirse
kendi maskelerini ve eldivenlerini beraberlerinde getirmelidirler.

-

Sınav sırasında ve molalarda en az 1,5 metre mesafe kuralına uyulması
gerekmektedir. Zeminde mesafe aralıkları işaretlenmiştir.

-

Sınav salonları sınavlardan önce titizlikle temizlenmekte ve dezenfekte
edilmektedir. Giriş kapısı ve acil çıkış kapıları daha iyi havalandırma
yapılabilmesi için tüm bu süre boyunca açık tutulacaktır.

-

Sınav katılımcılarının ana binaya girmesine izin verilmeyecektir. Katılımcılar,
çalışanlarımız tarafından ön bahçedeki çardağın altında karşılanacaklardır.

-

Sınav katılımcılarının refakatçilerinden, mümkün olan en kısa sürede alandan
ayrılmalarını ve enstitü koridorlarında hiçbir surette beklememelerini rica
ediyoruz.

3. Dil Kursları
-

Öğrencilerin sınıflara giriş ve çıkışlarda ellerini dezenfekte etmeleri
gerekmektedir. Gerekli dezenfektanlar sağlanmıştır.

-

Kurs katılımcılarının sayısı, her sınıf için oniki kişiyle sınırlıdır. Her
öğrencinin kendi, ayrı masası olacaktır.

-

Masalar arasındaki minimum mesafe 1 metredir.
Öğretmene olan minimum mesafe 2 metredir.

-

Kalem vb. araç ve gereçlerin ortak kullanımına izin verilmemektedir.

-

Molalarda "gruplar oluşturulmamasına" özen gösterilmesi
gerekmektedir.

-

Yakın temas gerektirecek grup çalışmaları yapılmayacaktır.

-

Sınıflar, molalarda ve gerekirse dersler esnasında havalandırılacaktır.

-

Karşılıklı koruma için maske takılması önerilir.

-

Kurs katılımcılarının refakatçilerinden mümkün olan en kısa sürede,
alandan ayrılmalarını ve enstitü koridorlarında hiçbir surette
beklememelerini rica ediyoruz.

Enstitüye gelen tüm ziyaretçilerden, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını
rica ediyoruz.

Tüm kurallar, yeni düzenlemeler durumunda resmi makamlar tarafından
revize edilecektir.

