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Dünya çapında pandemi ilan edilmesine sebep olan COVID-19 (Yeni koronavirüs hastalığı) sebebiyle
Dünya Sağlık Örgütü öncülüğünde ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri kapsamında birçok önlem alındı.
COVID-19 hastalığının pandemi şeklinde devam ettiği bugünlerde, ülkemizde normalleşme hazırlıkları
yürütülmeye başlandı. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığımız da okullardaki eğitim öğretim
faaliyetlerinde düzenlemeler yaptı.
VEGA Okulları olarak, bakanlıklarımıza bağlı bu düzenlemeler kapsamında 2021-2022 Öğretim Yılı
için Acil Durum Eylem Planı ve Pandemi Kurulları oluşturduk. Bu planlamalar sonucunda da “Yeni
Normalde Okula Dönüş Rehberi” hazırladık. Okulumuzda da bir yandan normalleşme çalışmaları
devam ederken bir yandan da koruyucu önlemler alarak okul ortamını oluşturan tüm paydaşlar
tarafından bunların takibi yapılmaya başlandı. Bu rehber, yeni koşullar altında da okulumuzun güvenli
ortamını sağlamak ve sürdürmek amacıyla uygulanacak temel faaliyet ve yaklaşımları içermektedir.”
Planlamalarımız ve önlemlerimiz Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre güncellenecektir.
“Yeni Normalde Okula Dönüş Rehberi” Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının resmi
açıklamalarından derlenmiş olup VEGA Okulları Pandemi Komisyonu tarafından hazırlanmıştır.
A. Genel Bilgilendirme
A1. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?
A2. Kişisel Hijyen ve Koruyucu Malzeme Kullanımı
A3. Sağlık Taraması (Ekte gönderilen sağlık taraması formunun doldurulup imzalanıp
ilgili müdür yardımcısına gönderilmesi gerekmektedir)

B. Okulumuzda Alınan Önlemler
B1. Ön Hazırlıklar
B2. Ulaşım Önlemleri
B3. Okul Binasında Alınan Genel Önlemler
B4. Dersliklerde Alınan Önlemler
B5. Yeme-İçme Sürecinde Alınacak Önlemler
B6. Teneffüs Saatlerinde Alınan Önlemler
B7. Hastalık Belirtisi Olduğunda Alınan Önlemler
B8. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Önlemleri
B9. Yeni Normalde Eğitim & Öğretim Faaliyetleri
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A. GENEL BİLGİLENDİRME
A1.COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan eyaletinde aralık ayının sonlarında
solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar
sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha
sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin
Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.
Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir.
İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve
Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu
enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden
olur.
Belirtileri Nelerdir?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan
belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek
yetmezliği ve ölüm görülebilmektedir.

Nasıl Bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri, aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır.
Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz,
burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağza temas etmek
risklidir.
Kimler Daha Fazla Risk Altındadır?
COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma
ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

-

Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:
60 yaş üstü olanlar
Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar
Sağlık Çalışanları



Tanı Nasıl Konur?

Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı
Laboratuvarlarında yapılmaktadır.
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Korunma Yolları Nelerdir?

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu
olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni
Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;


El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı,
sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik
veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.



Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.



Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).



Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık
temizlenmelidir.



Hasta yoğunluğu nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık
kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.



Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtülmeli,
kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık
yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi
maske kullanılmalıdır.



Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih
edilmelidir.



Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel
enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.



Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske
takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi
verilmelidir veya 112’nin aranması evden çıkılmaması tavsiye ediliyor)

A2.Kişisel Hijyen ve Koruyucu Malzeme Kullanımı
El Yıkama
1. Ellerimi gerektiği gibi nasıl yıkayabilirim?
Virüsün ellerinizdeki tüm izlerinden kurtulmanız için alelacele suyla çalkalama ve
ovuşturma yeterli değildir. 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, dışını, aralarını ve tırnak altlarını en az 20 saniye sabunlayın
Adım 4: Ellerinizi akan suyla durulayın.
Adım 5: Temiz bir bez ya da tek kullanımlık havluyla kurulayın.
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2. Ellerimi ne kadar süreyle yıkamalıyım?
Ellerinizi en az 20-30 saniye boyunca yıkayın. Aynısı el dezenfektanı için de geçerlidir
en az %60 alkol içeren txr dezenfektan alın ve ellerinizin her yerinin temizlenmesi için
20 saniye süreyle kullanın.
3. Ellerimi yıkadığım suyun sıcak olması gerekir mi?
Hayır, ellerinizi yıkamak için herhangi bir sıcaklıkta su kullanabilirsiniz. Soğuk su
da sıcak su da mikropları ve virüsleri öldürmede eşit ölçüde etkilidir; yeter ki sabun
kullanılsın.
4. Ellerimi ne zaman yıkamalıyım?
COVID-19’dan korunmak için ellerinizi aşağıdaki zaman ve durumlarda mutlaka yıkamalısınız.







Burnunuzu temizledikten, öksürdükten ya da hapşırdıktan sonra,
Toplu taşıma araçlarına bindikten, marketler ve ibadet yerleri dâhil olmak üzere topluma
açık bir mekâna gittikten sonra,
Para dahi olmak üzere, dışarıdaki tüm madde ve yüzeylere dokunduktan sonra,
Hasta bir kişiyle ilgilenmeden önce, ilgilenirken ve ilgilendikten sonra Yemek yedikten
önce ve sonra,
Tuvaleti kullandıktan sonra, yemek yemeden önce ve sonra,
Evdeki çöplere dokunduktan sonra, hayvanlara ve ev hayvanlarına dokunduktan sonra,

5. Ellerini yıkaması için çocuğuma nasıl yardımcı olabilirim?
Ellerini yıkamalarında çocuklara bu işi kolaylaştırarak yardıma olabilirsiniz; örneğin
bir tabure koyarak çocuğun suya ve sabuna kendisinin uzanmasını
sağlayabilirsiniz. Ellerini yıkamalarına yardım ederken sevdikleri bir şarkıyı
söyleyerek bu işi onlar için daha eğlenceli hale getirebilirsiniz.
6. Ellerimi havluyla mı kurulamam gerekir?
Mikroplar kuru cilde yaş ciltten daha kolay yayılır; dolayısıyla ellerinizi tamamen kurutmak
önemli bir adımdır. Kâğıt havlular ya da temiz bezler başka yüzeylere yayılmalarına fırsat
vermeden mikroplardan kurtulmanın etkili yoludur.
1. Hangisi daha iyi: el yıkamak mı el
dezenfektanı kullanmak mı?
Genel olarak, uygulama doğru
olduğunda hem ellerin su ve sabunla
yıkanması hem de el dezenfektanı
çoğu mikrobu ve patojeni öldürmede
son derece etkilidir. Evinizin
dışındayken el dezenfektanı genellikle
daha uygundur ancak masraflı
olabildiği gibi acil durumlarda
bulunamayabilir de. Ayrıca, alkollü el
dezenfektanı koronavirûsü öldürse bile
her tür bakteri ve virüsü öldüremez.
Örneğin; no- rovlrus ve rotavıruse karşı
görece etkisizdir.

5 ADIMI UYGULAYIN
Koronavirüsü durdurmaya yardım edin
1

ELLER

Sık sık yıkayın

2

DİRSEK

İçine doğru öksürün

3

YÜZ

Dokunmaktan kaçının

4

MESAFE

Uzaklığı koruyun

5

EV

Mümkünse evde kalın

2. Sabun yoksa ne yapmalıyım?
Sabun ve şebeke suyu yoksa ikinci seçenek klorlu su ya da en az %60 alkollü el
dezenfektanıdır. Bunların da bulunmadığı hallerde sabunlu su ya da kül bakterilerin
giderilmesine yardımcı olabilir ancak bu çözüm pek de etkili olmayabilir Bu son yönteme
başvurulmuşsa bulduğunuz ilk fırsatta ellerinizi yıkamanız, aradan geçen süre içinde insanlara
ve yüzeylere dokunmaktan kaçınmanız önemlidir.
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Maske Kullanımı

ÖNEMLİ: Tüm öğretmenler, veliler, çalışanlar, ziyaretçiler ve öğrenciler okulda bulundukları süre
içinde maske takmak zorundadır.














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.
Maskede 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.
Maskenin yanında koruyucu, gözlük kullanılan durumda gözlükte buğulanma oluyorsa maskenin
yüze tam olarak oturması sağlanmalıdır.
Kullanımdan hemen sonra tek kullanımlık maske biyolojik risklere karşı özel kapaklı bir atık
kutusuna atılmalıdır.
Tekrar kullanılabilir ibaresi olan maskeler saklama ve temizlik şartlarını karşılayacak şekilde
muhafaza edilmeli, kullanım süresi dolanlar biyolojik risklere karşı özel kapaklı bir atık kutusuna
atılmalıdır.
Maskeye dokunduktan veya attıktan sonra eller su ve sabun ile temizlenmeli; su ve sabuna
erişimin olmadığı durumlarda alkol bazlı bir el antiseptiği kullanılmalıdır.
Maskenin dış yüzeyi ile temas edilmemeli; temas edilmesi sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği
kullanılmalıdır.

Koronavirüsün yayılmasını durdurmak açısından dikkat edilmesi gereken kurallar








Hapşırırken ve öksürürken kurallara uyulmalı; bu sırada ağız ve burun kolunuzun içiyle ya da
mendille kapatılmalıdır. Ardından mendil hemen atılmalı ve eller yıkanmalıdır.
Yüzünüze (ağız, burun, gözler) dokunulmamalıdır.
Sosyal mesafe korunmalı, tokalaşmamalı, sarılmamalı.
Gıda maddeleri, araç ve gereçler, bardak ve havlu gibi eşyalar ortak kullanılmamalıdır.
Nezle ya da grip gibi semptomları olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.
Kendinizde ya da çocuğunuzda ateş, öksürük ya da solunum güçlüğü varsa gecikmeden tıbbi
yardım için başvurulmalıdır.
Virüsün bulaşmış olabileceği yüzeyler temizlenmeli ve genel yüzeyler daha sık
temizlenmelidir. (özellikle kamusal mekânlardaki)

A3. Sağlık Taraması

Öğrencilerin okula geleceği tarihten 3 gün önce sizlere öğrencinin ve temasta olduğu kişilerin
Covid-19 geçmişiyle ilgili bir “Sağlık Karnesi Formu” ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış
“Veli Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” gönderilecektir. Bu formların öğrencinin okula
girişinden önce doldurulup, imzalanıp okul yönetimine ulaştırılması gerekmektedir
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B.

OKULUMUZDA ALINAN ÖNLEMLER

B1. Ön Hazırlıklar



Okulumuzdaki Okul Temizlik Planı T.C. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak
düzenlenmiştir.
Okulumuzda tüm alanlara kullanım durumlarını anlatan bilgilendirici ve uyarıcı afişler
asılmıştır.



Okulumuzda temas edilen tüm alanlar gün içinde periyodik olarak dezenfektanlarla
silinecek bir planlama yapılmıştır.



Okulumuzun tüm alanları düzenli olarak havalandırılmaktadır.



Okulumuzda hijyen noktaları oluşturulmuştur.



Okula girişte ateş ölçerlerle tüm öğrencilerimizin ve personelimizin ateşi ölçülerek okula
alınacaktır.



Okula giriş esnasında ateş, öksürük ve nefes darlığı vb. belirtiler gözlenen kişiler sağlık
görevlisine bildirilerek gerekli önlemler alınır.



Girişte ve katlarda çocuklarımızın kullanımına hazır halde dezenfektanlar
bulunmaktadır.



Acil Durum Planlamaları yapılmış olup gerekli iletişim ağı oluşturulmuştur.

B2. Ulaşım Önlemleri







Okula giriş çıkışlar belirlenmiş kapılardan sağlanır, servisle veya kendi imkânlarıyla
gelen öğrenciler, veli ve ziyaretçiler ana kapıyı kullanır.
Okula giriş çıkışta ateş ölçüm noktalarında görevli kişilerin ateş ölçmesine yardımcı
olunur.
Okula giriş yapacak herkes, ateş ölçümü yapıldıktan sonra antiseptik standında
ellerini temizleyerek okula giriş yapar.
Ateşi yüksek çıkan öğrenciler izolasyon odalarına alınır ve velisi çağırılarak bir sağlık
kuruluşuna yönlendirilir. Okula dönmesinde sakınca olmadığına dair raporu olan
öğrenciler okula tekrar kabul edilir.
Çalışan, öğretmen ve öğrenci dışındaki kişilerin zaruri haller dışında okula giriş
yapmamaları beklenir.

Servisle Ulaşım Önlemleri






Servisler, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Personel Servis
Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemlere uyar.
Okul taşıtları için servis şoför ve hostesleri “Pandemi Önlemleri ” hakkında
bilgilendirilir ve gerekli önlemleri almaları sağlanır ve okul yönetimi tarafından düzenli
olarak denetlenir.
Araçlar; sabah servisi öncesi, öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer şekilde okul
çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra en az yarım saat havalandırılır
Bütün araçlarda kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti bulundurulur.
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Araç kokusu kullanılmaz, Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar boş bile olsa araca
maskeli olarak ve el antiseptiği uygulaması yaptıktan sonra biner. Tüm sürücü ve
rehberlere maske ve el antiseptiği kullanımı zorunludur,
Öğrenciler her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı şekilde seyahat eder,
Sık temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve
rehber korunağı her yolculuktan sonra temizlenir. Temizlikte Sağlık Bakanlığı
tarafından önerilen klor bazlı ürünler kullanılır.
Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin
silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gereğinde sıklaştırılır.
Araçlarda düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılır.
Gereğinde ilave ilaçlama uygulanır.
Sürücü ve rehberlerin fiziki durumları ulaşım müdürü tarafından günlük olarak
gözlenir. Hasta çalışanların tedavi ve istirahat süresi bitmeden okula dönmemeleri
sağlanır. Hazırda yedek sürücü ve rehber bulundurulur.
Araçların giriş kapısına el antiseptiği konulur ve öğrencilerin araca girdikleri anda
kullanmaları sağlanır.
Servise bindiği anda hostes tarafından öğrencilerin ateşi ölçülerek araca alınır ve
günlük liste tutulup her sabah okul yönetimine iletilir.
Seyir halindeyken maskeler çıkarılmaz.
Seyir esnasında öğrencilerin damlacık saçmalarını engellemek amacıyla yüksek
sesle konuşmamaları sağlanır.
Ön koltuk sürekli boş bırakılır ve seyir halindeyken herhangi bir ateşlenme vb. gibi
hastalık belirtisi olduğunda o öğrenci ön koltukta seyir süresi bitene kadar izole edilir.

Veli Aracıyla Ulaşım Önlemleri







Öğrencisini okula getiren veliler araçlarıyla öğrencilerini okul kapısında teslim eder,
okul bahçesine giriş yapmaz ve mümkünse araçtan inmez.
Hem öğrenci de hem de öğrenciye eşlik eden veli de maske takar.
Velilerin acil bir durumu olmadığı süreci okul içine girmemesi ve beklememesi
beklenir, özellikle sabah girişlerinde öğrenciler sınıflarına gidene kadar veliler bina
içine alınmaz.
Temaslı durumunu takip edebilmek için mümkünse öğrenciyi her gün aynı kişinin
bırakıp alması beklenir,
Büyükanne, büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişilerin veya kronik hastalığı olanların,
öğrencileri okula bırakıp, okuldan almaması ve çok acil bir durum olmadığı sürece
okula giriş yapmamaları beklenir.

B3. Okul Binasında Alınan Genel Önlemler


Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın tüm alanlara el antiseptikleri yerleştirilir.



Küçük öğrenciler bunları kullanırken mutlaka denetlenir.



Okullara mümkünse ziyaretçi kabul edilmez, gerektiğinde ise randevu sistemi ile içeri
alınmaları sağlanır.



Zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmaz.



Gerekli etkinliklerin hava durumuna göre açık alanda yapılması tercih edilir.
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Öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak
amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle veya sosyal mesafe ve hijyen
kuralına uyularak yapılır.

B4. Dersliklerde Alınan Önlemler



Tüm okul alanlarında olduğu gibi düzenli olarak dersliklerin havalandırması ve
dezenfekte işlemlerinin yapılması sağlanır.
Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında mümkün olduğunca 1 metre
mesafe kuralı uygulanır.



Yüz yüze değil çapraz oturma şeklinde bir sınıf düzeni oluşturulur.



Öğretmen ve öğrenciler maske takmak durumundadır.



Temaslı takibi için, her bir öğrencinin mümkün olduğunca aynı yerde oturması
sağlanır.



Dersler mümkün olan en az öğrenci sayısıyla gerçekleştirilir ve ortak veya birleştirme
sınıf dersleri mümkün olduğunca yapılmaz.



Damlacık oluşması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmaz.



Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme
alışverişine müsaade edilmez.



Öğrencilerin gün boyu aynı sınıflarda ders görmeleri sağlanır.



Branş dersleri dışında sınıf değişikliği yapılmamasına özen gösterilir. Değişiklik
zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu
yapılır.



Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinlik yapması sağlanır.



Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenir.



Okullarda toplu olarak kullanılan koridorlar, spor salonu gibi yerlerin daha az sayıda
kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilir.



COVID-19 vakası olması durumunda o derslik, oda boşaltılır, 24 saat süreyle
havalandırılır, boş tutulması sağlanır ve detaylı temizliği yapılır.



Kütüphane gibi ortak kullanılan eşyaların olduğu alanlarda hijyen kurallarına dikkat
edilmesi sağlanır.



Okulumuzda kitap, kırtasiye, kıyafet gibi satışlar yüz yüze yapılmayacak, tüm satışlar
online olarak okulsepeti.com üzerinden gerçekleştirilecektir



Okulumuzun havuzu hijyen önlemleri nedeniyle birinci dönem açılmayacak, ikinci
dönem ise sağlık gündemi takip edilerek açılıp açılmayacağına karar verilecektir.



Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık
Bakanlığınca yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet
Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulur.
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B5. Yeme-İçme Sürecinde Alınan Önlemler


Yeme-içme alanlarında, yeme-içme eylemi dışında maske takılması zorunludur.



Bu alanlarda hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulur.



Tek kullanımlık tabak, bardak vb. malzemeler kullanılır.



Oturma düzeninde mesafe kuralı uygulanır, fazla sandalyeler kaldırılır.



Açık büfe yemek servisi yapılmaz.



Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini bol su ve sabun ile en az 20
saniye boyunca yıkaması ve tek kullanımlık havlu ile ellerini kurulaması gibi kişisel
hijyen kurallarının uygulanmasına imkan verilir.



Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulur.



Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde
düzenleme yapılır,



Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre belirlenir ve
mümkünse aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanır, öğrencilerin isimleri
sandalyelerde yazılı olur.



Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla
yıkanır ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanır.



Baharat, kürdan, tuz ve benzeri malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde
sunulması sağlanır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmaz.



Yemekhane görevlileri, kişisel hijyen kurallarına uygun davranır ve tıbbi maske
takar ve uygun kişisel koruyucu donanımlarını kullanılır.







Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmaz.
Sosyal mesafenin korunması için 2 farklı yemek seansı planlanır ve sınıflar sıra
ile yemekhaneye giriş yapar.
Yemekhanenin zemini ve masalar her yemekten önce ve sonra dezenfekte
edilir.
Öğrencilerimizin dikkat etmeleri gereken kurallarla ilgili uyarı levhaları
yemekhane duvarına asılmıştır.
Yemekler okul bünyesinde hazırlanıyorsa Sağlık Bakanlığı tarafından
yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi,
Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken
Önlemler"e uyar.

B6. Teneffüs Saatlerinde Alınan Önlemler
Okulumuzda sağlık önlemleri kapsamında teneffüs saatlerinde güncellemeler
yapılmıştır. Bu uygulama kapsamında;


Günde 3 defa uzun teneffüs yapılır ve öğrencilerimizin temiz hava alması için
bahçeye çıkarılması sağlanır. Bu esnada da sınıflar ve kullanılan eğitim öğretim
alanları dezenfekte edilir. Böylece sabahları da yapılmak üzere günde 4 defa tüm
alanlar tamamen dezenfekte edilmiş olur. Bunun dışında da sürekli dezenfekte
işlemleri devam eder.



Teneffüs saatlerinde anaokulu kendi bahçelerinde kendi planlamaları doğrultusunda
teneffüs yapar, ilkokul ve ortaokul / lise öğrencileri ise farklı saat uygulamasıyla ile
teneffüs yapar.



Teneffüs alanları sırayla kullanılacak şekilde planlanır.
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Bahçede öğrencilere sınıf sınıf oyun alanları ayrılır.



Bahçeye çıkılmayan teneffüslerde ise öğrencilere katlarda çok terlemeden,
koşturmadan ve yüksek sesli aktivite gerektirmeden oynayabilecekleri veya vakit
geçirebilecekleri oyun odaları ve alanları yaratılır.

B7. Hastalık Belirtisi Olduğunda Alınan Önlemler


Okuldayken semptomu başlayan ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı gibi belirtileri olan veya gelişen öğrenci/çalışan hemen izole edilir, izole
için sağlık odası dışında velinin veya ambulansın ulaşabileceği giriş katında bir
oda düzenlenir.



En kısa sürede öğrencinin ya da personelin ailesi ile iletişime geçilir.



Hasta öğrenci veya çalışan evine gönderilir.



Aciliyet durumuna göre en yakın sağlık kurumuna götürülür.



İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilir.



Hasta öğrenci/çalışan ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan
öğrenci/çalışanın tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanır.

B8. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Önlemleri





Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan korona virüs salgınının psikolojik boyutu ile ilgili
de öğrencilerimizin takibini yapabilmek adına okula başlamadan önce ve eğitim
öğretim süreci boyunca düzenli olarak bilgilendirme toplantıları yapılacak ve
öğrenciler bireysel olarak takip edilmeye özen gösterilecektir. Tüm bu uyum süreci
için ise çeşitli etkinlikler, oyun grupları ve oryantasyonlar planlanmıştır.
Öğrencilerimize, okulumuz Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimiz tarafından
yüz yüzü eğitim öncesi online platform aracılığıyla önleyici “Pandemi Süreci”
bilgilendirmeleri ve destek çalışmaları yapılacaktır.
Ayrıca yüz yüze eğitim dönemi başladığı günden itibaren öğrencilerimizin bu süreci
kolay yönetmelerine yardımcı olacak grup veya bireysel destek çalışmaları da
periyodik olarak sürdürülecektir.

B9. Pandemi Döneminde Eğitim Öğretim Faaliyetleri
Eğitim sürecinde öğrencilerimizin çalışmalarını ve aktivitelerini faal bir şekilde
yürütmeleri adına düzenlemeler yapılmıştır.
Alınan önlemlerin yanı sıra öğrencilerimizin pandemi sürecinde dikkat etmeleri
gerekenlerle ilgili bilinçli davranması önemlidir.
COVID-19 salgını sürerken özel kurumlarda telafi eğitimlerinin başlaması yönünde
bir karar almıştır. Bu karar doğrultusunda eğitim öğretim etkinliklerimizin nasıl
yürütüleceğine dair bir broşür hazırlanmıştır.
Okulumuzda yapılacak eğitimler sadece güvenli mesafenin sağlandığı ders alanları
kullanılarak yapılacaktır. Okulda eğitim sürecinde, yüz yüze eğitimlerin yanı sıra
uzaktan eğitim faaliyetleri de gerekli görülmesi durumunda devam edecektir.
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