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1. 

2. Okul Güvenlik Görevlisi maske ve siperlik kullanarak karşılama

yapmaktadır.

Güvenlik kabinine Koronavirüsle ilgili gerekli afiş ve bilgilendirmeler

asılmıştır.

3.

4. Gelen ziyaretçi, kurum tarafından alınmış olan tedbirler ve uygulanan

kurallar konusunda bilgilendirilecek, gelen ziyaretçiden bu kurallara

uyacağına dair taahhütname alınacaktır.

5. Okul güvenlik girişinde el antiseptiği ve pedallı çöp kovası

bulundurulmaktadır.

Pandemi dönemi boyunca okula ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

Velilerimiz gerekli olduğunda yalnızca randevu alarak okulumuza

gelebileceklerdir.

6.

Okulumuza gelen kargolar, 24 saat güvenlik biriminin arka bölümünde

bekletilerek, ilgili kişi ya da birime teslim edilecektir.

7. 

1-  OKUL GİRİŞİNDE ALINAN ÖNLEMLER
Okul hemşiresi ana kapıdan gelen tüm öğrenci ve ziyaretçilerin maske

kontrolünü yaparak, ateş ölçümlerini not edecek ve sosyal mesafe

kurallarına uygun şekilde binaya giriş yapmalarını sağlayacaktır.

Maskesiz girişlere müsaade edilmeyecektir. 
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2-  OKUL İÇİ GENEL DÜZENLEMELER
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Bina içerisinde, kullanılmış maske vb. şeylerin atılabilmesi için uygun

noktalara pedallı çöp kovası yerleştirilmiştir. 

Okul binası girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere el antiseptiği ve

pedallı çöp kovası yerleştirilmiştir.

Okul binasına girişlerde ve ortak alanlarda maske takmak zorunlu

olup, maskesi olmayanlar binaya alınmayacaktır. Maskeler kuralına

uygun olarak takılacak, gerekli görüldüğü zaman değişikliği yapılacak

ve Okul Hemşiresi tarafından kontrol edilecektir.

Okul binası içerisinde ortak alanlara; sosyal mesafe kuralları, maske

kullanımı, el temizliği, hapşırma ve öksürme adabını içeren

bilgilendirmelerin bulunduğu çeşitli afiş ve posterler asılmıştır.

Okulumuzda okullar açılmadan önce tüm öğretmen ve personel

Koronavirüs ve Hijyen Eğitimi konusunda bilgilendirilmiş olup, okullar

açıldıktan sonra tüm öğrencilere de gerekli eğitimler verilecektir.

Okul binasının genel temizliği detaylı şekilde yapılmış olup, gün içerisinde

de  her alan aralıklı olarak dezenfekte edilmeye devam edilecektir.

Okullarımızda sınıf ve koridorlardaki pencereler açılarak düzenli şekilde

doğal havalandırma yapılacaktır.  Nöbetçi öğretmenler tarafından takip

edilecektir. 

Okullarımızda genel alanlarda en az 4 metre kareye 1 kişi düşecek

şekilde öğrenci ve personel düzenlemesi yapılmıştır, okul binasına

alınması gereken kişi sayısı buna göre belirlenmiştir.

Okullarımızda temazsız ateş ölçer, maske, uygun noktalarda el

antiseptiği ve en az %80 alkol içeren kolonya bulundurulmaktadır.

Lavaboların yakınına ellerin en az 20 sn boyunca bol su ve sabunla

yıkanması gerektiğini anlatan posterler asılmıştır.

Bina içerisindeki ortak alanların tümünde (tuvalet, kütüphane,

laboratuvar, yemekhane, kantin vb. alanlar) bulunan kişiler arasındaki

sosyal mesafe en az 1.5 metre olacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

Okul tuvalet girişlerinde; el antiseptiği, lavabolarda fotoselli sıvı sabunluklar,

musluklar ve tek kullanımlık kağıt peçeteler bulundurulmaktadır. 
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3-  OKUL İÇİNDE BULUNAN UYARILAR
1. 

2. 

3. 

Okullarımızda; öğrencilerimizin temizlik, sosyal mesafe ve maske

kullanımı kurallarına uymaları için, okul danışma görevlisi tarafından

belli aralıklarla uyarılar ve hatırlatmalar yapılacaktır.

Okul  binalar ında,  s ınıflara,  kor idor lara,  kütüphanelere,

laboratuvarlara, tuvaletlere, yemekhane ve kantin gibi ortak

alanların tümüne Koronavirüse karşı uyarılar, ellerin dezenfeksiyonu,

alınacak önlemler ve korunma yollarını anlatan afişler ve posterler

asılmıştır.

İdari personel, temizlik personeli, yemekhane ve kantin personelleri

için sosyal mesafe kuralları gözetilerek dinlenme alanları belirlenecek

ve Okul Koronavirüs Sorumlusu tarafından kişilere tebliğ edilecektir.

Personelin toplu halde dinlenme ve ortak alanlarda toplu halde

bulunmaları önlenecektir.

1,5M 1,5M
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4-  ÖĞRETMEN VE PERSONELE YÖNELİK
        ALINAN ÖNLEMLER

Okul hemşiremiz tarafından her gün belirli zaman aralıklarında tüm

öğretmen ve personelimizin ateşi ölçülerek not alınacak ve olası risk

durumunda acilen sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılacaktır.

Öğretmenlerin dinlenme alanlarında toplu şekilde bulunmamaları için,

Okul Koronavirüs Sorumlusu tarafından uygun dinlenme alanları tebliğ

edilecektir. Öğretmenlerin bu alanlardaki yerlerinin değişmemesine

dikkat edilecektir.

Öğretmen ve personel toplantıları canlı bağlantı aracılığıyla yapılacaktır.

Yüz yüze yapılması gerekli görülen durumlarda ise toplantılar parça

parça grup görüşmeleri şeklinde, sosyal mesafe kurallarına uygun

olarak yapılacaktır.

Öğrenci, öğretmen ve personel devamsızlıkları takip edilecek ve

devamsızlıklarda artış olduğu takdirde Okul Koronavirüs Sorumlusu

tarafından İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezlerine

bildirilecektir.

Öğrenci, öğretmen ve personelimizin

pandemi sürecinde ihtiyaç duyduğu

ruh sağlığı/psikososyal destek

ihtiyaçları okul Rehberlik Birimleri

tarafından sağlanacaktır.  
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5-  EĞİTİM SÜRECİNE YÖNELİK ALINAN
        ÖNLEMLER
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7. Sınıfların her kullanım sonrası doğal havalandırılması sağlanacak,

temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.

Eğitim alanlarına maskesiz giriş yapılmayacaktır.

Derslerde öğrenci ve öğretmen arasındaki mesafe 1 metre olacak

şekilde, öğrencilerin yüz yüze gelmesini önleyecek oturma düzeni

yapılacaktır. Temaslı takibinin yapılabilmesi için öğrencilerin her gün

aynı sıralarda oturması sağlanacaktır.

Sınıflarda bulunacak maksimum öğrenci sayısı belirlenecek,

gerekirse sınıflar bölünecek ve dersler mümkün olan en az kişiyle

yapılacaktır. 

Öğrencilerin kullanacakları eğitim malzemeleri kişiye özel olacak

ve öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılamayacaktır.

Ders içi yapılan grup etkinliklerinde öğrencilerin her zaman aynı grup

ile çalışma yapmasına dikkat edilecektir.

Öğrencilerin ortak alanlarda toplu şekilde bulunmalarını önlemek için,

toplu kullanım alanları  daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak

kullanılacaktır. 



6-  ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU
        VE HAVALANDIRILMASINA YÖNELİK
        ALINAN ÖNLEMLER
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Tuvalet girişlerine el antiseptiği

yerleştirilmiş, fotoselli sabunluklar

ve musluklar takılmıştır. 

Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt

havlu ve tuvalet kağıdı

bulunmaktadır.

Okullarımızda Koronavirüs Okul Temizlik Sorumlusu belirlenmiş olup

gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Okullarımızda, her kat için ayrı personel görevlendirilmiş olup yeterli

sayıda temizlik personeli mevcuttur.

Binalarda bulunan her türlü araç ve gereçler, kapı kolu, pencere,

masa yüzeyleri gibi sık dokunulan yüzeylerin dezenfeksiyonu belirli

aralıklarla yapılacaktır.

Okullardaki tüm yüzeyler uygun olan temizlik maddeleri ile sık sık

temizlenecektir.

Sınıf, koridor, yemekhane gibi ortak alanların kapı ve pencereleri

açılarak doğal havalandırılması sağlanacaktır. Okullarımızda doğal

hava sirkülasyonunu sağlayacak düzenlemeler yapılmış olup

havalandırma sistemlerinin bakımı yapılmıştır.

Tuveletlere el yıkama ile ilgili afişler

asılmıştır.



7-  YEMEKHANEDE ALINAN ÖNLEMLER
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Yemekhanede kişisel hijyen kurallarının gerçekleştirilmesine olanak

veren düzenlemeler  yapılmış olup, gerekli kuralları anlatan afişler ve

posterler uygun yerlere asılmıştır.

Yemekhane Koronavirüs Sorumlusu belirlenmiş ve gerekli bilgilendirmeler

yapılmıştır.

Yemekhane girişlerinde öğrenci ve öğretmenlerin maske takması

zorunlu olacaktır.

Yemekhane girişlerine fotoselli el antiseptiği yerleştirilmiştir. Öğrencilerin

yemekhane giriş ve çıkışlarında ellerini dezenfekte etmeleri sağlanacaktır.

Yemek menülerinin servisi yemekhane görevlileri tarafından yapılacak,

çatal, kaşık ve bardak kişiye özel tek kullanımlık olacaktır. 

Yemekhane personeli tıbbi maske kullanacak ve sık sık el hijyeni

sağlayacaklardır.

Yemekhanede kullanılan tabak ve tepsilerin temizliği yüksek ısıda

yapılacaktır.

Yemekhanede oturma düzeni arada en az 1.5 metre olacak şekilde

düzenlenmiş olup, temas takibinin daha kolay yapılabilmesi için yemek

saatleri gruplara ayrılacak ve aynı kişilerin her gün aynı masalarda

yemek yemeleri sağlanacaktır.



8-  SERVİSLERDE ALINAN ÖNLEMLER
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Servis şoförleri işveren tarafından pandemi eğitiminden geçirilmiş ve

Koronavirüs hakkında bilgilendirilmiştir.

Servis şoförleri, hostesler ve öğrenciler servis içerisinde mutlaka

maske takacaklardır. Maskesi olmayan ya da değiştirmesi gereken

öğrenciler için maske temini yapılacaktır.

Servis aracına gelen her öğrencinin ateş ölçümü servis hostesi tarafından

yapılacaktır.

Servis girişlerinde el antiseptiği bulunacaktır.

Servis aracı içerisinde Koronavirüsle ilgili uyulması gereken kurallar

öğrencilerin görebileceği noktalara asılacak ve öğrencilerin kurallara

uyması sağlanacaktır.

Servisle ulaşımı sağlayan öğrenci,öğretmen ve personelin oturacağı

yerler sabit olacak ve her gün aynı yere oturmaları sağlanacaktır. 

Oturma düzeni servis içerisinde öğrenci ve personelin görebileceği

uygun noktalara asılacaktır.

9-  OKUL KIYAFET BÖLÜMÜNDE ALINAN
        ÖNLEMLER

1. 

2. 

3.

Kıyafet bölümü girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.

Kıyafet bölümünün sık sık havalandırılması sağlanacaktır. Denenmiş

ürünler 24 saat bekletilerek dezenfeksiyon işlemi yapılacaktır.

Kıyafet bölümünde, gerekli temizlik, mesafe ve maske kurallarına

uyarak randevulu ve sırayla satış yapılacaktır. 



11

10-  AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1. 

2. 

3.

4. 

Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı gibi Koronavirüs belirtilerinden

herhangi birinin olması durumunda okul idaresine bilgi verilmeli ve

öğrenci okula gönderilmemelidir. En yakın sağlık kuruluşuna gidilmelidir.

Eğitim süresi boyunca velilerin okula girişi olmayacak, okul giriş çıkış

saatlerinde öğrenciler velileri tarafından okul dışında teslim alınıp

bırakılacaktır.

Öğrencilerimizin okula bırakıp alınma durumlarında,  velilerimiz sosyal

mesafe kurallarına uymalı ve mutlaka maske takmalıdır.

Öğrencilerimizi okula bırakacak olan veli ismi, sene başında okul

idaresine bildirilmeli, öğrenciyi her gün aynı veli okula bırakıp almalıdır.

(65 yaş üstü kişiler ve kronik rahatsızlığı olanlar hariç)
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11-  KORONAVİRÜS TESPİTİ DURUMUNDA
        UYGULANACAK OLAN EYLEM PLANI
1. 

2. 

3. Koronavirüs belirtisi gösteren kişi ya da kişiler sağlık kuruluşuna

gönderildikten sonra oda ve sınıf gibi alanlar havalandırılacak, yüzeyler

temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

Hasta kişinin yakın temaslı olduğu kişiler belirlenerek evlerine

gönderilecek ve İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilecektir.

Okulda bulunan öğrenci, öğretmen ya da personelden Koronavirüs

belirtisi gösteren kişi bilgisi Okul  Koronavirüs Sorumlusuna bildirilecek

ve ayrı bir odada izole edilecektir. En kısa süre içerisinde kişinin ailesiyle

iletişime geçilecektir.
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TSE Okulum Temiz Belgesi başvuru hazırlıkları tamamlanmıştır.
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