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Okulda güvence
ve sağlık
Okul öğrencileri için yasal
kaza sigortası

Okulda güvenceli
ve sağlıklı
Yasal kaza sigortasının görevlerinden biri, okulda
kazaların ve çocuklara yönelik sağlık tehlikelerinin tüm
uygun yollarla önlenmesidir.
Yetkili kaza sigortası kurumları ve belediye kaza
sigortası birlikleri, güvenlik ve sağlık konularında
okullara tavsiyelerde bulunur, etkili ilk yardım sağlar,
güvenlik ve sağlıkla ilgili programları destekler ve
önleyici tedbirleri takip ederler.

Kimler sigortalı?
Sosyal Güvenlik Kanununun VII. kitabına (SGB VII)
göre tüm öğrenciler, okula gittiklerinde kazalara karşı
yasal olarak sigortalıdır. Sigorta masrafları, federal
eyaletler, belediyeler ve belediye birlikleri tarafından
karşılanır. Özel bir kaza sigortası yaptırmak, yasal kaza
sigortasının kapsamını etkilemez ve yerine geçmez.

Hangi okullar sigorta kapsamına
girmekte?
Öğrenciler, genel bir okula veya bir meslek okuluna
gittiklerinde kazalara karşı yasal olarak sigortalıdır.
Özellikle şu okullar buna dahildir:
• İlkokullar (Grundschule) ve orta dereceli okullar (Hauptschule)
• Orta ve yüksek dereceli liseler (Realschule,
Gymnasium ve Gesamtschule)
• Meslek okulları veya meslek yüksekokulları
• Her türlü özel eğitim okulu
• Yetişkinlere yönelik ikinci eğitim yolu kurumları

Hangi durumlar sigorta kapsamına
girmekte?
Öğrenciler okula gittiklerinde, yani derste ve
prensip olarak teneffüs esnasında da sigortalıdırlar.
Etkinlikler de sigorta kapsamına girer. Burada sigorta
güvencesinin ön koşulu, okulun örgütsel sorumluluk
alanına giren bir durumun söz konusu olmasıdır.
Dolayısıyla etkinliğin ya okul tarafından ya da en
azından okulla birlikte organize edilmiş olması gerekir.
Ayrıca okula gidiş gelişler de sigortalıdır.

Sigorta kapsamına giren okul
etkinliklerinden bazıları:
• Okul festivalleri, geziler veya birkaç günlük okul

seyahatleri
• Şirketlerde yapılan stajlar
• Dersten önce veya sonra gerçekleştirilen destek
hizmetleri
• Gönüllü çalışma grupları veya proje çalışmaları

Sigortanın kapsamadığı
alanlardan bazıları:
Okulun katılımı olmaksızın öğrenciler veya veliler
tarafından düzenlenen ve yürütülen faaliyetler veya
etkinlikler. Örneğin evde ders çalışmak, ev ödevi
yapmak veya özel ders almak sigorta kapsamına
girmez.
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… ya bir kaza olursa?
Bir kaza meydana geldiğinde, okul yönetimi ne
yapılması gerektiğini bilir. Gerekli tüm adımlar okul
yönetimi tarafından atılır ve yetkili kaza sigortası
kaza hakkında bilgilendirilir. Kaza okula giderken
veya okuldan eve dönerken meydana gelirse, okul
yönetimine haber verilmelidir. Kaza sonrası bir doktora
başvurulması gerekiyorsa, sağlık sigortası kartının
gösterilmesi veya özel sağlık sigortası hakkında
bilgi verilmesi gerekmez. Böyle bir durumda, sağlık
personeline kazanın okul ile bağlantılı olduğunun
bildirilmesi yeterlidir. Muayene ve tedavi masrafları
doğrudan yetkili kaza sigortası tarafından karşılanır.

Yasal kaza sigortası hangi
hizmetleri sunuyor?
Yasal kaza sigortası, Alman sosyal güvenlik sisteminin
bir parçasıdır. Kaza sigortası kurumları, mesleki kaza
sigortası (Berufsgenossenschaft) ve sigorta birlikleri
(Unfallkasse) olarak adlandırılırlar. Tüm çalışanlar,
okul ve yüksekokul öğrencileri, kreşe veya anaokuluna
giden çocuklar ve gönüllü faaliyet yürütenler, genel
itibariyle iş, okul ve yol kazalarına ve ayrıca meslek
hastalıklarına karşı otomatik olarak sigortalıdırlar. Bu
güvence, genel kaza sigortası bakımından Almanya’da
toplam yaklaşık 65,7 milyon sigortalıyı, ayrıca kreşe
veya anaokuluna, okula veya bir yüksekokula giden
17,6 milyon öğrenciyi kapsamaktadır (2018 yılı
itibariyle rakamlar).
Mesleki kaza sigortaları ve sigorta birlikleri, bir kaza
durumunda en uygun ve bireysel olarak uyarlanmış
rehabilitasyonu sağlamak için çaba gösterirler.
İyileşme sürecini ve kaza geçirenlerin günlük yaşama
yeniden uyum sağlamalarını, uygun olan tüm yollarla
desteklerler:
• Tedavi

Hekim tedavisinin yanı sıra ilaçlar ve diğer tedavi
araçları ile ulaşım ve seyahat masrafları da karşılanır.

• Mesleki ve sosyal rehabilitasyon

Bu alana, örneğin teknik çalışma yardımları, motorlu
taşıt ve konut yardımları ile toplumsal hayata katılım
için yapılan harcamalar dahildir.

Yasal kaza sigortası bunun yanı sıra çocuk yaralanma
parası ve ciddi sağlık hasarlarında emeklilik aylığı
ödemektedir.
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bilgi verilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi için yetkili kaza
sigortası kurumuna başvurabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için:
www.dguv.de (Webcode d1554)
www.dguv.de (Webcode d1980)
www.dguv.de (Webcode d139365)

