
OKULLARIN YENİDEN AÇILMASI
İÇİN BİLİM NE DİYOR?

Yansıma

UNICEF’�n New York of�s�nde çalışan eğ�t�m d�rektörü Robert Jenk�ns,
öğrenmen�n yanı sıra sağladığı pek çok temel h�zmet neden�yle okulların,
salgında �lk açılan ve en son kapatılan kurumlar olması gerekt�ğ�n� söylüyor
ve ekl�yor: “Anne-babaların dışarı çıkıp güzel b�r akşam yemeğ� y�yeb�ld�ğ�
b�rçok ülke var; fakat yed� yaşındak� çocukları okula g�dem�yor, �şte bu b�r
problem.”
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Yen� eğ�t�m öğret�m yılına g�rerken gündemde y�ne salgın koşullarında okulların nasıl açılacağı meseles�
yer alıyor. TEDMEM olarak bu konuyu b�l�msel çalışmalar ışığında değerlend�ren “The Sc�ence Beh�nd
the School Reopen�ngs” başlıklı yazıyı mevcut tartışmalara katkı sağlaması amacıyla Türkçeye çev�rd�k.
Bu yazı or�j�nal hal�yle b�l�m gazetec�s� Cassandra W�llyard tarafından kaleme alınmış olup dünyanın en
çok okunan b�l�msel derg�s� Nature’ın News Feature ek�nde 8 Temmuz 2021’de yayımlanmıştır. İy�
okumalar d�ler�z. 

Çalışmaya katılan bölgeler
Tüm eyalet
Okul �ç�

COVID-19 �le �lg�l� yapılan en kapsamlı
çalışmalardan b�r� Kuzey Carol�na’dan
90.000’den fazla öğrenc� ve öğretmen�n
katılımı �le geçt�ğ�m�z sonbaharda
yapıldı. Araştırmacılar toplumdak� bulaş
oranı düşünüldüğünde "900’e yakın vaka
görmey� bekl�yorduk” d�ye raporladı.
Fakat okul kaynaklı yayılmayı tak�p
ett�kler�nde sadece 32 vaka tesp�t ett�ler.
(bkz.  Şek�l 1)

B�r d�ğer çalışma, W�scons�n’�n kırsal
bölgeler�ndek� 17 okulu kapsadı.
Araştırma ek�b� salgının yayılma hızının
yüksek olduğu 2020 sonbaharında, 13
hafta süres�nce okul personel� ve
öğrenc�lerde 191 COVID-19 vakası
gözlemled�. Bunlardan sadece 7 vakanın
okul kaynaklı olduğu ortaya çıktı. Henüz
yayımlanmayan �k�nc� b�r çalışma �se
Nebraska’da yürütüldü. Ep�dem�yoloj�
uzmanı Tracy Høeg bununla �lg�l�;
“20.000’den fazla öğrenc� ve okul
çalışanı �le bütün yıl okulu açık tuttular
ve tüm bu çalışma süres� boyunca
okulda sadece 2 bulaşma olayı �le
karşılaştılar” d�yor. 

Test eğ�l�mler�n� �çeren çalışmalar da
benzer şek�lde salgının okullardak� düşük
yayılım oranını �şaret ed�yor. Norveç’tek�
araştırmacılar 5-13 yaş aralığında okula
devam eden çocuklarda toplam 13 vaka
tesp�t ett� ve bu çocuklarla yakın temaslı
olan yaklaşık 300 k�ş�y� de test ederek
�k�nc�l atak hızını değerlend�rd�ler. Çocuk
temaslıların sadece %0,9’u v�rüse
yakalanırken yet�şk�n temaslılarda bu oran
%1,7’de kaldı.  

Salt Lake C�ty’de yapılan araştırmalar alan
yazını b�r adım �ler� taşıdı. COVID-19 test�
poz�t�f çıkan 51 k�ş� �le temaslı olan
1000’den fazla öğrenc�ye ve okul
çalışanına COVID-19 test� yapmayı
önerd�ler. Test� kabul eden 700 k�ş�den
sadece 12’s�n�n test� poz�t�f çıktı. B�l�m
�nsanları daha sonra okullardak� yayılımı
tesp�t etmek �ç�n poz�t�f çıkan vakaların
son �k� hafta �ç�ndek� temaslılarına ulaştı
ve gen d�z�l�mler�ne baktı. 12 k�ş�den
sadece 5’� �ç�n v�rüsün okul kaynaklı
olduğu ve atak hızının sadece %0,7
olduğu sonucuna ulaşıldı. Bu bulgu şuna
�şaret ed�yor; v�rüs �le tanışan öğrenc�ler,
bunu okulda yayma eğ�l�m�nde değ�ller. 

“Anne-babaların dışarı çıkıp
güzel b�r akşam yemeğ�

y�yeb�ld�ğ� b�rçok ülke var;
fakat yed� yaşındak� çocukları

okula g�dem�yor, �şte bu b�r
problem.”

B�l�msel çalışmalar
göster�yor k� okullar

güvenle açılab�l�r. Fakat
bu, v�rüsün

yaygınlaşmasını kısıtlamak
�ç�n hang� koşullarda ve
hang� adımlar atılarak

açılması gerekt�ğ�
tartışmalarını bastıracak
b�r gerçek olmamalıdır. 

Bu noktada bel�rs�zl�ğ�n en büyük kaynağı
yen� varyantların ortaya çıkması oldu.
Maske takma ve gel�şm�ş havalandırma
s�stemler� g�b� önlemler, en yaygın
varyantlar olduğunda b�le v�rüsün okullarda
yayılımını kontrol altına alma konusunda
oldukça yardımcı oldu.

Öte yandan eleşt�rmenler, COVID-19 geç�r�p
geç�rmemes�ne bakılmaksızın sürekl� ve
s�stemat�k olarak test yaptırmamış çocuklar
semptom da gösterm�yorsa vaka olarak
sayılmadığı �ç�n gerçekte rakamların çok
daha fazla olab�leceğ�n� söylüyor. “Ancak bu
rakamlar gerçek olsa, hatta bu
çalışmalardak� rakamlar gerçekte �k� ya da
üç katına çıksa b�le, okullardak� yayılma hızı
toplumdak� yayılma hızına göre çok daha
düşük olurdu” d�yor kl�n�k çocuk doktoru
Dan�el Benjam�n ve ekl�yor: 

Tab�� k� r�sk yok d�yemey�z. Salgının etk�s�n�
azaltma stratej�ler� hayata geç�r�lmed�ğ�
takd�rde atak hızları çok daha yüksek
olab�l�r. İsra�l’de okullar Mayıs 2020
ortasında tekrar açıldığında �k� hafta �ç�nde
b�r ortaokulda salgın c�dd� b�r şek�lde patlak
verd�. Bu esnada tedb�rler� haf�fletmek �ç�n
hükümet maske takmak �le �lg�l� kurallarını
esnetm�şt� ve okullar pencereler�n�
kapatarak sınıf �ç�ndek� havalandırma ve
kl�ma s�stemler�n� kullanmaya başlamıştı.
Çok fazla öğrenc�n�n bulunduğu sınıflarda
sosyal mesafey� korumak da kolay
olmamıştı.

"Çocuklar �ç�n okulda
olmak, okul dışında
olmaktan çok daha

güvenl�.”


