
OKULUMUZDA COVİD-19 KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER 

      Bilindiği gibi tüm dünya ve ülkemiz covid- 19 salgınıyla mücadele etmekte.  

Çocuklarımızın daha güvenli, daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri ve çocukluklarını 

özgürce yaşayabilmeleri adına kurum olarak üzerimize düşen tüm görevleri ve almamız gereken tüm 

tedbirleri aksatmadan uygulamaktayız. Bu zorlu süreçte siz velilerimiz de en büyük destekçilerimizsiniz.  

    Covid-19 tedbirleri kapsamında ; 

  Kurumumuz Sivil Savunma Planı, Dünya Sağlık Örgütünün, Bilim Kurulunun ve Milli Eğitim Bakanlığımızın 

talimatları ışığında  Covid-19 Acil Durum Eylem Planı düzenlemeleri eklenerek güncellenmiştir. 

Kuruma öğrenci giriş çıkışları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılmakta, öğrenciler okul dışında 

ateş ölçümü yapılarak ve dezenfektan uygulanarak kuruma alındıktan sonra elleri yıkanmak suretiyle sınıfa 

alınmaktadır. 

Yüksek ateş, burun akıntısı, öksürük, halsizlik gibi hastalık belirtisi gösteren öğrenciler, velilerimiz 

tarafından kuruma getirilmemekte ve sağlık kontrolleri, yaptırılmaktadır. 

Gün içerisinde tüm öğrencilerimizin ve personelin 3 saat aralıkla ateş ölçümü yapılarak kayıt altına 

alınmaktadır. 

Kurumumuzda kullanılan tüm dezenfekte ürünleri Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünlerdir. 

Kurumumuzun kapalı, açık tüm alanları (ortak kullanım alanları, yemek salonu, sınıflar, tuvaletler, sık 

dokunulan yüzeyler…vb.) güne başlarken, gün içerisinde ve gün sonunda sık aralıklarla dezenfekte edilmekte 

ve kayıt altına alınarak idare tarafından kontrolü sağlanmaktadır. 

Öğrenciler ve tüm personel el ve vücut hijyenine özen gösterilmesi konusunda bilgilendirilmekte, 

yemeklerden önce ve sonra, tuvalet kullanımından sonra, etkinlikler sonrasında eller  personel kontrolünde 

su ve sabunla temizlenmektedir. 

Her sınıfın öğretmeni farklıdır. Sınıf öğretmenleri ve grupların öğrencileri birbirleri ile temas halinde 

değildir. Her sınıfın yemek saati, oyun alanı kullanım saati, bahçe kullanım saati farklı düzenlenmiş ve gruplar 

birbirine karıştırılmamıştır. 

Sınıflardaki oturma planları sosyal mesafeye uygun şekilde düzenlenmiştir. Her öğrencinin masa ve  

sandalyesi kendisine özel olacak şekilde belirlenmiştir. 

Öğrencilerin kullandığı tüm materyaller (kalem, boya, makas, boya önlüğü…vb.) kendilerine özel olarak 

kullanılmakta ve kendilerine ait klasörde saklanmaktadır. 

Kurumdaki tüm personelin maske kullanımı zorunludur. Tüm öğrencilerin maske kullanımına özen 

gösterilmektedir. Öğrenciler maske kullanımı, el ve vücut hijyeni konusunda düzenli olarak 

bilgilendirilmektedir. 

Kurumun çeşitli yerlerine maske kullanımı, sosyal mesafe, doğru el yıkama konularında afişler ve görseller 

asılmıştır. 

Yemekhanede tek kullanımlık tabaklar kullanılmakta, yemek servisi bone ,maske, eldiven ve önlükle 

yapılmaktadır. 

Kurum için satın alınan gıdalar dezenfekte edilmeden mutfağa sokulmamaktadır. 

Zorunlu haller olmadıkça eğitim öğretim saatleri içerisinde kurum içerisine ziyaretçi alınmamakta, 

ziyaretler randevu ile kabul edilmektedir.  



Velilerimiz, çevresinde görülen herhangi bir salgın vakası durumunda okula bilgi vererek öğrenciyi 

göndermemeleri, kontrolünü sağlamaları ayrıca okula devam eden öğrencimizin kalabalık alanlara mümkün 

olduğunca az götürülmesi konusunda bilgilendirilmiş ve bu bilgilendirme taahhütname ile kayıt altına 

alınmıştır. 

Biliyoruz ki bu süreçte hepimizin üzerine büyük görevler düşüyor. Okulumuzda aldığımız önlemlerle 

beraber tüm velilerimizin de desteğiyle bu zorlu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızdan şüphemiz yok. 

 

 

 

 

 

   


