
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Değerli Velilerimiz, 

COVİD-19 salgını ülkemizde ve dünyada 

insan sağlığını ciddi oranda tehdit 

etmeye devam ediyor. T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili 

kurulların bildirdiği okullarda alınması 

gereken önlemler ve uyulması gereken 

kurallara tam anlamıyla uymakla birlikte, 

okulumuzun fiziki şartlarına uygun olarak 

alınan tedbirler eşliğinde 2020-2021 

eğitim öğretim yılına hazırlanıyoruz. 

 

 

Okula dönüş sürecimizle birlikte en önemli amacımız, hepimizin okullarımızda mutlu ve sağlıklı zaman 
geçirmesi ve hep birlikte alacağımız tedbirlerle hem psikolojik hem de fiziksel durumlarımız 
iyileştirilerek sınıflarımızda yeniden coşkuyla eğitim-öğretime başlayabilmektir. Öncelikli hedefimiz 
öğrencilerimiz başta olmak üzere her birimizin sağlığını tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldırarak 
tüm tedbirleri karşılıklı olarak alabilmektir. 
 



SALGIN DÖNEMİNDE OKULUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER: 
Sağlık Bakanlığının yayımladığı afişler ve sosyal mesafe çıkartmaları okul koridoru, merdiven araları,  katlar, 
yemekhane, WC’ ler ve tüm ortak kullanım alanlarına yerleştirilmiştir. 
Derslik, atölye, laboratuarlarda masa ve sandalyelerinin etrafı sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak  
belirlenmiştir. 

Öğrencilerimizin hijyenini sağlamak için koridorlara el dezenfektanı yerleştirilmiştir. Tüm alanların (iç ve dış) 
dezenfeksiyonları düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Derslik, laboratuar, atölye, yemekhane vb ortak 
alanların kapı kolları başta olmak üzere sık kullanılan tüm yüzey ve alanlarının gün içerisinde periyodik 
olarak dezenfeksiyon işlemleri sağlanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak tüm temizlik personeli eğitimden 
geçirilmiştir. Öğrencilerin ortak alanların tamamında sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere her türlü 
hijyen kurallarına uyması amacıyla bilgilendirme afişleri asılmıştır. 

Eğitim ve çalışma alanlarında sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde oturma planları düzenlenmiştir. 
Dersliklerde öğrencilerin oturma düzeni  sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 



EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRESİ BOYUNCA ÖĞRENCİ, PERSONEL VE VELİLERİMİZİN UYMASI VE ALMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 

 

Okula giriş ve çıkışlar 

Velilerimiz zorunlu durumlar dışında Okul 

binalarına giriş yapamayacaktır. Okula girişin 

zorunlu olduğu durumlarda velilerimiz 

randevu alarak, yanlarında getirdikleri maske 

ve koruyucu malzemeleriyle gerekli önlemleri 

alarak okula giriş yapabileceklerdir. 

 

Öğrencilerin Okul binasına giriş ve çıkışları 

sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 

gerçekleştirilecektir.  Tüm öğrencimizin ve 

çalışanlarımızın okula girişlerinde ateş 

ölçümü yapılmaktadır. Okul içerisinde tüm 

mekanlarda maske takmaları zorunludur. 

 



OKULUMUZUN HİJYEN KURALLARI 

 

Öğrenci ve çalışanların kişisel hijyenlerini sağlamaları 

kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle ders araç ve 

gereçlerinin ortak kullanılmaması gerekmektedir. 

Öğretmen odasına görevli dışında ziyaretçi ve 

misafir kabul edilmeyecektir. 

Tüm temizlik ekibi çalışanları sorumlu oldukları 

alanlarda talimatlara göre hizmetlerini 

gerçekleştireceklerdir. 

 

Gün içerisinde ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler 

gösteren öğrenci ve çalışanlar okuldaki revirde 

kontrol altına alınarak okul doktorunun takibinde 

öğrenci velisi bilgilendirilerek ilgili hastaneye sevki 

sağlanacaktır. 

Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı ve destek ihtiyaçları için okullarda bulunan PDR 

(Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimleri, Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket 

edecektir. 



 

Yemekhane ve Kantinle İlgili Düzenlemeler 

Kurum bünyesindeki yemekhane ve kantinlerimizde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının 

yönergelerinde yer alan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere 

uyulacaktır. Okul yemekhanelerimiz ve kantinlerimiz dezenfekte edilerek gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 

Okul bünyesinde yiyecek ve içecek hizmeti verilen her alanda çalışan personel maske kullanmaktadır. 

Yemekhane, vb. ortak alanların tamamında uyarı ve yönlendirme afişleri kullanılacaktır. 

 

Yemekhanede öğrencilerimizin arasındaki 

sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde 

düzenleme yapılmıştır. Öğrencilerin 

yemekten hemen önce ve sonra ellerini 

yıkaması sağlanmaktadır. Yemekhane ve 

kantin girişlerine el antiseptiği konulmuştur. 

Ortak kullanılan bardak, kaşık-çatal ve tabak 

gibi eşyalar tek kullanımlıktır. 

 

 



 

Servis Kullanımı ve Önlemler 

Servislerin işleyişi ve araç kapasiteleri ile ilgili esaslar ilgili bakanlıklar tarafından yapılan düzenlemeye göre 

belirlenir. 

Servis personelinin genel sağlık durumunun takibinden ilgili servis firması sorumludur. 

Araç girişlerinde el dezenfektanı bulundurulması zorunludur. 

Servis araçlarında sürücü ve rehber dahil tüm yolcular maske takmak zorundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tüm öğretmenler, veliler, çalışanlar, ziyaretçiler ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takmak 

zorundadır. 

Maske Kullanımı 

Maskeye dokunmadan önce, eller su ve sabun ile temizlenmeli; su ve sabuna erişimin olmadığı durumlarda 

alkol bazlı bir el antiseptik kullanılmalıdır. Maskede delik vb. hatalı durumun olup olmadığı incelenmelidir. 

Maske metal şeridin olduğu taraf üstte olacak şekilde kullanılmalıdır. 

Maskenin doğru tarafının dışarıya baktığından emin olunmalıdır. 

Maske yüze yerleştirilmeli; maskenin metal şeridi burnunuzun şeklini alacak şekilde ayarlanmalıdır. 



• Maskenin alt kısmı aşağı doğru 
çekilerek ağız ve çene kapatılmalıdır. 

 
• Nefes aldığımızda kenarlardan hava 

sızıntısı olmadığına emin olunmalıdır. 
 
• Kullanımdan hemen sonra tek 

kullanımlık maske biyolojik risklere özel kapalı 
bir atık kutusuna atılmalıdır. Tüm öğrenci ve 
çalışanlar yanlarında P+a yedek maske 
bulundurmalıdır.   
 

• Maskeye dokunduktan veya 
attıktan sonra eller su ve sabun ile 
temizlenmeli. 

• Maskenin dış yüzeyi ile 
temas edilmemeli; temas edilmesi 
durumunda eller su ve sabunla  

yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 

+ 



         Ellerimi gerektiği gibi nasıl yıkayabilirim? Bir Virüsün ellerinizdeki tüm izlerinden kurtulmanız için 
sadece suyla çalkalama ve ovuşturma yetmez. Gerçekten etkili bir el yıkamada ne yapılması gerektiği 
aşağıda adım adım anlatılmaktadır: 

 
                                       Adım 1: Ellerinizi akan suyla ıslatın. 

                                       Adım 2: Ellerinizin tüm   

                                       yüzeylerine yetecek kadar  

                                       sabun sürün. 

                                      Adım 3: Ellerinizin içlerini,  

                                      arkalarını, parmak aralarını ve  

                                      tırnak altlarını en az 20 saniye  

                                      süreyle sabunlayın. 

                                      Adım 4: Ellerinizi akan suyla durulayın. 

                                      Adım 5: Temiz bir bez ya da tek  
                                      kullanımlık havluyla kurulayın. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ellerimi ne kadar süreyle yıkamalıyım? 

Ellerinizi en az 20-30 saniye boyunca yıkayın. Aynısı el dezenfektanı için de geçerlidir: en az 

%60 alkol içeren bir dezenfektan alın ve ellerinizin her yerinin temizlenmesi için 20 saniye 

süreyle kullanın. 

  


