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GİRİŞ

Sayın Velilerimiz, Sevgili Kolejliler ve Değerli Çalışanlarımız

16 Mart 2020 tarihinden itibaren hepimiz daha önce yaşamadığımız bir süreçle karşılaştık. Dünya genelinde hepimizi etkisi 
altına alan Covid-19 salgını bizleri hiç alışık olmadığımız bir yaşam biçimiyle  karşı karşıya bıraktı. 

Bilindiği gibi son günlerde “normalleşme” sürecinin adımları atılmaktadır.  Bu anlamda hepimiz çok özlediğimiz Okullarımıza 
dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Biliyoruz ve  farkındayız ki  bu sürecin daha önceki “Okula Dönüş” süreçlerinden kendi 
içerisinde çok farklı anlamları, farklılıkları ve hepimizin üzerine yükleyeceği görev ve sorumlulukları vardır. Bu durum 
Okul dışı zamanlarda sağlık açısından sizlerin de azami dikkatini gerektirmektedir.

Okula Dönüş sürecimizle birlikte en önemli amacımız, hepimizin Okullarımızda mutlu ve sağlıklı zaman geçirmesi ve hep 
birlikte alacağımız tedbirlerle  psikolojik, fiziksel durumlarımız başta olmak üzere tam bir  “iyi olma hali” ile sınıflarımızda 
yeniden coşkuyla eğitim-öğretime başlayabilmektir. Öncelikli hedefimiz öğrencilerimiz başta olmak üzere her birimizin 
sağlığını tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri karşılıklı olarak alabilmektir.

Bu doküman Okulumuzun hedefleri ve vizyonu doğrultusunda normalleşme sürecinin temel amacı olan güvenli ve sağlıklı 
Okul İklimini sağlamak amacıyla yapılan ve yapılacak olan çalışmaların genel çerçevesini çizmektedir. 

Bu süreç kendi içerisinde dinamik bir yapıya sahip olduğundan zaman içerisinde önlem ve tedbirlerimiz de değişiklik 
gösterebilecek ve bu değişiklikler sizlerle paylaşılacaktır. Hepimizin bu  dokümanda  belirtilen konulara titizlikle uyması, bu 
sürecin atlatılması, olası risklerin azaltılması ve sağlıklı Okul İkliminin devamlılığının sağlanması açısından büyük önem 
arz etmektedir. 

Saygılarımızla.
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OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER

Eğitim-öğretim yılı boyunca alınacak tedbirleri belirlemek, süreci denetlemek, gerekli güncellemeleri yapmak  
ve geliştirmek amacıyla Okul Sağlığı Takip ve Denetleme Kurulu oluşturulmuştur. 

Yerleşke binaları  ve ortak alanların hazırlanması

• Okul temizlik planı TC. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak yapılmıştır.  Hangi alanın, kim
tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir

• Okulların giriş kapılarına hijyenik paspaslar yerleştirilmiştir.

• Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen kapı kolları gibi
özellikli alanlar saptanarak temizlik ve dezenfeksiyon  sıklığı,
kuralları belirlenmiş ve kontrolü için personel görevlendirilmiştir.

• Derslik, atölye, laboratuvarlarda masa ve sandalyelerinin etrafı
sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu alanlarda
su ve sabun veya dezenfektan bulundurulması sağlanmıştır.

• Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılmaması önemlidir.
Bu nedenle maske ve eldivenlerin koridorlarda bulunan atık
kutularına atılması konusunda gerekli tedbirler alınmıştır.
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• Ortak kullanım alanlarında bulunan sebil vb. cihazların kullanımı kaldırılmıştır.
• Okul Revirlerimiz Covid-19 salgını ile ilgili yaşanabilecek her türlü duruma karşı hazır hale getirilmiştir.
• Derslik, atölye, laboratuvar ve ortak kullanım alanlarının  hava sirkülasyonunun sağlanması için gerekli 

bilgilendirme  ve görevlendirilmeler yapılmıştır.
• Yerleşkemiz içerisinde bulunan yüzme havuzu ve   spor alanlarının

kullanımı konusunda ilgili Bakanlıklar tarafından yayınlanacak
yönergeler uygulanacaktır.

• Yaş ve seviye gruplarına göre Okul koridor ve merdivenleri sosyal
mesafe kuralı dikkate alınarak gidiş ve dönüş yönünü gösterecek
şekilde belirlenmiştir.
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Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri

• Pandemi başladığı andan itibaren  tüm alanların (iç ve dış) dezenfeksiyonları düzenli aralıklarla
yapılmaktadır. Derslik, laboratuvar, atölye, yemekhane vb ortak alanların kapı kolları başta olmak üzere sık 
kullanılan tüm yüzey ve alanlarının gün içerisinde periyodik olarak dezenfeksiyon işlemleri sağlanacaktır.
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.

• Atıkların uzaklaştırılmasından sorumlu çalışanlar, hijyen kurallarına uymak, kişisel koruyucu
malzemelerini kullanmak zorundadır. Bu personel  atık yönetmeliğini 
uygulamak üzere eğitim almış olup eğitim gerekliliklerini yerine
getirmekle yükümlüdür.
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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 öğrenci ve çalışanlarımızın Okul içerisinde tüm mekanlarda maske takmaları zorunludur.
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Yerleşkemizde genel yaşam ve hijyen kuralları

• Öğrencilerimizin ders yılı başında belirlenecek olan yerleşim planına uygun bir şekilde oturmaları 
gerekmektedir.

• Öğrenci ve çalışanların kişisel hijyenlerini sağlamaları kendi sorumluluğundadır. Bu nedenle ders araç ve
gereçlerinin ortak kullanılmaması gerekmektedir.

• Gün içerisinde ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler gösteren öğrenci ve çalışanlar Okul Revirinde
bulunan izolasyon odasında kontrol altına alınarak  öğrenci velisi bilgilendirilecektir.

• Yukarıdaki belirtileri gösteren öğrencilerin Okula gönderilmemesi, çalışanların Okula gelmemesi  ve
konu hakkında mutlaka Okul Müdürlüğünün bilgilendirilmesi gerekir. Bu tür vakalarda Okul
Müdürlüğünün yaklaşımı şeffaf olmakla beraber Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
çerçevesinde hareket edilecektir.
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• Öğrenci ve personel dolapları tamamen kişiye özeldir. Dolap içlerinde ders araç-gereçleri ve hijyen 
malzemeleri dışında herhangi bir şey bulundurulmayacaktır. Dolap kontrolleri Sınıf Öğretmenleri, Kat 
Müdür Yardımcıları, Nöbetçi Öğretmenler tarafından periyodik olarak yapılacaktır.

• Tüm temizlik ekibi çalışanları sorumlu oldukları alanlarda talimatlara göre hizmetlerini 
gerçekleştireceklerdir.

• Pandemi sürecinde öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımız düzenli olarak bilgilendirilecektir.

• Sınıflar dışında kalan diğer çalışma alanları (zümre odaları, md. yard. odaları, kütüphane vb. odalar) 
sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak düzenlenecektir.
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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.
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• 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 özel kapalı bir atık kutusuna
atılmalıdır.  Tüm öğrenci ve çalışanlar yanlarında yedek maske bulundurmalıdır.

• Tekrar kullanılabilir ibaresi olan maskeler saklama ve temizlik şartlarını karşılayacak şekilde saklanmalı,
kullanım süresi dolanlar biyolojik risklere özel kapalı 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 durumunda eller su ve sabunla yıkanmalı
veya el antiseptiği kullanılmalıdır.
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SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEME VE ÖNLEMLER

Servis kullanımı ve önlemler

• Servislerin işleyişi ve araç kapasiteleri ile ilgili esaslar ilgili Bakanlıklar tarafından yapılan düzenlemeye
göre belirlenir.

• Servis araçlarının sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizliği ve dezenfektasyonu  günde en az
iki kez  periyodik olarak yapılır.

• 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.
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YEMEK HİZMETLERİ VE ÖNLEMLER

Yemekhane kullanımı 

• Yemekhane  görevlileri hijyen kurallarına uygun biçimde üretim ve servis yapacaktır.

• Okul bünyesinde yiyecek ve içecek hizmeti verilen her alanda çalışan personel tıbbi koruyucu maske
kullanacaktır.

• Kantin vb alanların hizmet vermesi durumunda sosyal mesafe kuralına uygun düzenleme yapılacaktır.

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

• Yemekhane ve kantinlerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri her kullanımdan sonra düzenli olarak
yapılacaktır.



12

KAYNAKÇA

• TC. Sağlık Bakanlığı COVID19 Rehberi, 14 Nisan 2020

• TC. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürlüğü Koronavirüs Koruma ve
Kontrol Önlemleri. Mart 2020

• Unicef.org
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Milli Eğitim ve ilgili Bakanlıklarca yapılacak 
açıklamalar doğrultusunda uygulanacak farklı tedbirler 

hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. 




