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SAĞLIK VE GÜVENLİK KILAVUZU

Değerli Velimiz,
Hepimiz normalden çok farklı olarak kendi yaşamlarımız ile ilgili karar verici
değil, alınan kararlara göre yaşamlarımızı düzenlediğimiz bir dönemi
deneyimliyoruz. Pek çok belirsizliğin olduğu bu dönemde, bakanlıklar, kurumlar
veya kişiler tarafından medyada yer alan açıklamalar zaman zaman kafa
karıştırıcı olmaktadır. Bu noktada okulların açılması ile ilgili Okulun Eğitim ve
Öğretime başlaması için Sağlık Bakanlığının “Covid-19 Salgın yönetimi ve
çalışma rehberi” ile Milli Eğitim Bakanlığının “Eğitim kurumlarında hijyen
şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme” kılavuzları ve genelgelerine
uygun olarak hazırlıklarımızı sürdürmekteyiz. Bu bağlamda okula dönüş ve
sağlıklı yaşam için alınan tedbirleri ve öğrencilerimiz uyması gereken kuralları
sizlerle paylaşmak istedik.
Önemle altını çizmek isteriz ki okulumuz okulların açılması, açılmaması veya
hibrit modeli ile açılması senaryol1arına göre hazırlıklarını aralıksız
sürdürmekte olup tüm bu senaryolara hazırdır. Aşağıda okulların (şu an
belirlendiği üzere) açılması durumundaki, tedbirlerimizden bazı önemli
başlıkları sizlerle paylaşıyoruz. Bu konudaki bilgilendirmelerimiz sürekli olacak
olup, okulumuzun Ağustos ayında açılmasından önce de yine sizlerle
paylaşılacaktır. Bu noktada hepimiz için en iyi davranış modeli, kaygı
durumumuzu kontrol edebilmek ve tedbirleri ise en işlevsel şekilde
yönetmektir. Özellikle kaygının ve korkunun bulaşıcı olduğunu, büyüklerden
çocuklara geçtiğini unutmamak değerlidir. Bunun yerine bilim insanlarının
önerdiği tedbir davranış modellerini çocuklarımıza kazandırmanız onlar için en
doğru yaklaşım olacaktır.
Okulumuz Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığının ilgili yönetmelikleri ve
ayrıca kendisine özel aldığı diğer tedbirleri ile üst düzeyde sağlık yönetimi ile
öğrencilerimizi karşılamaya hazırdır. Okul olarak uygulayacağımız tedbirleri
aşağıda bilgilerinize sunarken, her zamankinden daha çok iş birliğine ve karşılıklı
uyuma ihtiyacımız olduğu bu dönemi yine el ele, birlikte geçireceğimize
gönülden inanıyoruz.
Sağlıklı ve mutlu günlerde görüşmek dileği ile, Kurban Bayramını tebrik ederiz.
Sevgi ve saygılarımızla

GENEL ÖNLEMLER
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Bilgilendirme formu ve Taahhütname”
(Ek1) iki nüsha halinde doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Bu
Taahhütname K12Net platformu üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.
Okulumuz girişine dezenfeksiyon tüneli alınmıştır. Öğrencilerimiz sabah okul
girişinde bu tünelden geçerek okula alınacaktır.
Dezenfeksiyon tünelinden geçen her öğrencinin temassız ateş ölçer ile ateşi
ölçülecektir. Velileri tarafından okula getirilen öğrencilerimizin ateş ölçümü okul
giriş kapısında yapılacak olup, ateşi 37,5 derece ve üzerinde çıkan öğrencimiz
okula giremeyecektir. Aynı şekilde servis ile gelen öğrencilerimizin ateşleri
servise binmeden ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır.
Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim
alınıp bırakılacaktır.
COVİD-19’dan sorumlu bir okul yöneticimiz görevlendirilmiştir. Salgınla
mücadele eylem planı hazırlanmış ve komisyon oluşturulmuştur.
Eğitim faaliyetleri başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve
deterjanla yapılacaktır.
Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi
yüzeylerin temizliği dezenfeksiyonu sık sık yapılacaktır.
Tuvalet/lavabo girişlerinde sensörlü el antiseptiği cihazları yerleştirilmiştir.
Okulumuzda her gün genel temizlik yapılacak olup, sınıf ve odalar pencereler
açılarak düzenli havalandırılacaktır.
Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmayacaktır, çapraz
oturma ortamı oluşturulacaktır. Öğrenci her zaman aynı sırayı kullanacaktır.
Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olmalı, öğrenciler arası malzeme
alışverişi yapılmamalıdır.

“Binaların ve oyun alanlarının temizlik periyodu, gün
başlamadan - gün içinde - gün sonunda ve hafta sonu olmak
üzere periyodlanmış ve takibi yazılı hale getirilmiştir.”

TEMİZLİK
Okul temizliğimiz, Sağlık Bakanlığının yayınladığı kurallar çerçevesinde temizlik
personelimiz tarafından uygulanmaktadır. Binaların ve oyun alanlarının temizlik
periyodu, gün başlamadan - gün içinde - gün sonunda ve hafta sonu olmak
üzere periyodlanmış ve takibi yazılı hale getirilmiştir. Kapı, pencere kolları,
musluklar gibi el temasının bulunduğu noktaların da temizliği sürekli olarak
yapılacaktır.
Okul içinde temizlik, Sağlık Bakanlığının yayınladığı pandemi yönetmeliklerine
uygun olarak yapılmaktadır. Temizlik personelimiz pandemi kurallarına uygun
temizlik eğitimi alacaklardır.
Okulumuzda maske atık kutuları, Sağlık Bakanlığının ilgili yönergelerine uygun
olarak hazırlanmıştır. Sınıflarımızda kapaklı, temassız çöp kutusu sistemine
geçilmiştir.
Günün sonunda dezenfekte makinesi ile tüm alanlar detaylı olarak
temizlenecektir
Okulun gerekli noktalarına ve sınıflarımıza el antiseptik istasyonları
kurulmuştur. Ancak antiseptiğin çok sık kullanımında cilt üzerinde olumsuz
etkileri bulunduğu için, öğrencilerimizin antiseptik yerine sabun/ su ile el
yıkamaları daha çok tercih edilecektir.
Başta okul öncesi olmak üzere tüm okulda dezenfeksiyonu mümkün olmayan
tüm halı, oyuncak, eğitim materyalleri tespit edilmiş ve kaldırılmıştır.

SERVİS, ULAŞIM VE OKULA GİRİŞ DÜZENİ
Servis kullanımında kişi sayısı ile ilgili bakanlıkların (Sağlık, MEB, Ulaştırma
Bakanlıkları) kararları henüz netleşmemiş olup bakanlıkların vereceği karar
doğrultusunda, gerekli düzenlemeler yapılacak ve sizlere bilgi verilecektir.
Servis kullanımında Sağlık Bakanlığının “COVID-19 Kapsamında Personel Servis
Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” genelgesine uygun hareket
edilecektir.
Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bir mecburiyet
olmadıkça su dâhil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.
Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyleri Sodyum
Hipoklorit (CAS No:7681-52-9) veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilecektir.
Öğrencilerimiz, kadromuz, servis şoförü ve hostesi, servise maske ile
bineceklerdir.
Servis şoförü ve hostesi, henüz öğrenciler alınmadan, birbirlerinin ateş
ölçümünü yaparak kayıt altına alacaklardır.
Araçlarda el dezenfektanı hazır bulunacaktır. Servislerimizde günlük, haftalık,
aylık dezenfeksiyon sağlanacaktır.
Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır.
Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik
rahatsızlığı olanlar, öğrencileri bırakıp almamalıdır.
Servislerimizde oturma düzeni, sene başında belirlenecek ve tüm servis
kullanıcıları her gün aynı yerde oturarak seyahat edeceklerdir.

OKULDA GÜNLÜK YAŞAM
Okulumuzun tüm kirliliklerden, yerleşimden, insanlardan, trafikten uzak olması;
bahçe, oyun, spor alanlarının genişliği bizlere doğal bir koruma sağlamaktadır.
Bu bağlamda okulumuzda uygun olan dersler ile oyun zamanları özellikle açık
alanlarda yapılacaktır.
Bilgilendirme afişleri okulumuzun tüm noktalarında görünür olup doğru
alanlara yerleştirilmiştir.
Sınıf pencerelerimiz tüm derslerimiz sırasında açık olacak olup, sınıflarımız
sürekli havalandırılacaktır. Öğrencilerimizin el yıkama rutinleri, kendi
keyfiyetlerine bırakılmadan, her sınıfın yaş dönemi özelliklerine uygun olarak
öğretmenlerimiz tarafından yönetilecektir.
Nöbetçi öğretmenlerimiz, açık alanlarda sosyal mesafenin sağlanması için aktif
kontrol sağlayacakladır. Koridorlarımızda ve merdivenlerde sosyal mesafeyi
daha uygulayabilmek adına gidiş- geliş zemin işaretlemeleri yapılmaktadır.

MASKE – SİPERLİK
Öğrencilerimizin okul içinde/sınıf içinde maske ve/veya siperlik kullanımı ile ilgili
Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının farklı açıklamaları olmuştur.
Okulumuz hem kendi sağlık kurulu hem de resmi makamların bu konudaki
açıklamalarını takip ederek hangi uygulamayı nasıl yürüteceği konusunda
okulumuz açılmadan önce sizlere yine bilgi ulaştıracaktır.
Çalışan tüm personelimiz maske takmak zorundadır.

“Velilerimizin, güvenlik kapısından itibaren okul
bahçelerine girişleri, öğrencilerimizin güvenliği
için geçici bir süre ile durdurulmuştur.”

VELİLERİN VE ZİYARETÇİLERİN OKULA GİRİŞLERİ
Velilerimizin, güvenlik kapısından itibaren okul bahçelerine girişleri,
öğrencilerimizin güvenliği için geçici bir süre ile durdurulmuştur. Bunun tek
istisnası, servis kullanmayan okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf velilerimiz olacaktır.
Bu velilerimize özel giriş kartları verilecek olup, velilerimiz yalnızca bina dış
kapısına kadar öğrencisine eşlik edecek ve akşamüstü de yine bina dış
kapısından öğrencisini teslim alacaktır. Kampüse giren bu velilerimiz,
belirlenmiş sosyal mesafe kurallarına uymakla sorumludurlar.
Velilerimiz ancak
yapabileceklerdir.

randevuları
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Okula gelen tüm gıda vb. malzemeler, arka kapıdan malzemelerini
indireceklerdir. Ayrıca tedarikçilerin kendileri de okula giriş yapmayacakladır.
Muhasebe birimine randevu ile kontrollü giriş sağlanacaktır.

TOPLANTILAR, GÖRÜŞMELER HAKKINDA
Sağlık Bakanlığı tarafından aksi belirtilinceye dek okulumuzdaki tüm toplu
gösteri, gezi vb. etkinlikler ertelenmiştir. Veli toplantılarının toplu yapılması
gerekenler online yapılacak, bireysel görüşmeler ise yalnızca randevulu olarak
gerçekleşecektir.

YEMEKHANE, KANTİN VE YEMEK DÜZENİ
Yemekhane ve kantin çalışanları istisnasız olarak önlük, bone, siperlik, maske,
eldiven kullanacaklardır. Yemekhanedeki masa ve sandalye sayımız azaltılmış,
yemek saatlerimiz ve düzenimiz, okul gruplarına göre değiştirilmiş olup
öğrencilerimiz okullarına göre ve masa/sandalye aralarında bir metre mesafe
kalacak şekilde oturacakladır. Yemekhanede öğrencilerimiz ve kadromuz her
gün aynı yerde oturarak yemeklerini yiyeceklerdir. Bunun için sandalyelerde
etiket sistemi kullanılacaktır.
Her grup yemeğini bitirdiğinde masa üstleri ve yemek servis alanlarının
dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Her gün sonunda ise yemekhane ve kantinde
Sağlık Bakanlığının belirlenmiş temizlik yönetmeliği doğrultusunda temizlik
işlemi gerçekleştirilecektir.
Yemekhanemizde açık olan salata bar, yoğurt vb. servisler geçici olarak
kaldırılmıştır.
Su sebilleri kaldırılacak olup öğrencilerimize tek kullanımlık kapalı su
verilecektir.
Kantinlerimizde teması engellemek için para ile alışveriş yapılmayacaktır.
Alternatif çalışmalar devam etmektedir.

