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GİRİŞ 

 
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı etkin mücadele için toplumun tüm üyeleri ile 

birlikte çalışmak ve ortak davranışlar sergilemek büyük önem taşımaktadır. 

Okullarımızda öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın ortak hareket etmesi ve bu 

süreçte başarılı olmak için Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 

yönerge ve rehberler temel alınarak hazırlanan COVID-19 Tedbirleri El Kitabını 

bilgilerinize sunuyoruz. 

Bu kitapçıkta yer alan kurallar, uygulama belgeleri ve bilgilendirme notları güncel gelişmeler 

takip edilerek sürekli güncellenecektir. 

Ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanlara sağlıklı günler dileğiyle.  
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A) EĞİTİM FAALİYETLERİ 

 

Çalışan ve Öğrencilerin Bilgilendirilmesi 

Çalışan ve Öğrencilerimiz Covid-19 Pandemi döneminde sürekli bilgilendirilmektedir. 

Yapılan eğitim başlıkları arasında: 

• COVID-19 hastalığı bulaşma yolları, 

• COVID-19 belirtileri,  

• COVID-19 belirtileri korunma yolları  

• Öğrencilerin ve çalışanların görev ve sorumlulukları yer almaktadır.   

 

Tüm veli ve öğrencilere çalışanlara hastalığın belirtileri içeren bilgilendirme eğitimi yapılmıştır. Whatsapp 

grupları aracılığı ile Sağlık Bakanlığı Bilgilendirmeleri paylaşılmıştır. 

Ayrıca Pandemi konusunda uzman Sağlık Personelinden tüm öğretmen ve personelin katılacağı Seminer 

planlanmıştır. 

Okul tarafından yapılan çalışmalar, uyulacak kuralları gösteren Liderler Okulları COVID-19 Tedbirleri 

kitapçığı kurum web sayfasında yayınlanmaktadır. 

Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un belirtileri, bulaşma yolları ve 

korunma önlemleri hakkında ayrıca yeterli ve gerekli bilgiler verilecektir.  

 

COVID-19 Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. 

Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, 

burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir. 

Koronavirüsün belirtileri arasında en sık karşılaşılan semptomlar birkaç gün boyunca devam eden yüksek 

ateş, baş ağrısı ve kuru öksürük olarak bilinmektedir. Fakat bazı hastalarda aşağıdaki semptomlarda 

gözlemlenmektedir; 

 

• Nefes darlığı, 

• Balgamlı öksürük, 

• Boğaz ağrısı, 

• Kas ve eklem ağrıları, 

• Mide bulantısı veya kusma, 

• İştahsızlık, 

• Burun akıntısı, 

• Baş ağrısı, 
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• Ağır solunum yetmezliği, 

• Böbrek yetmezliği gibi durumlar koronavirüsün belirtileri arasında yer alabilmektedir. 

 

Virüsten korunmanın yolları arasında en önemli olan uygulamalar  

• Kişisel el hijyenini sağlamak,  

• Maske takmak ve maskeyi aralıklarla değiştirmek 

• Sosyal mesafe kurallarına uymak olarak  belirlenmiştir.  

 

Tüm bu bilgileri içeren ve çalışanların   görev ve sorumluluklarını gösteren Liderler Okulları COVID-19 

Tedbirleri El Kitabı imza karşılığında tüm personele tebliğ edilmiştir.  

 

Salgın Hastalık Dönemlerine Özgü Kuralları İçeren Görseller/Düzenlemeler 

 

Okulumuz girişinde ve içerisinde salgın hastalık dönemlerine özgü kuralları içeren sosyal mesafeyi  ve buna 

uyulmasını gösteren görseller, maske kullanımının önemini, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda 

kuruluşa gelmemesi gerektiğini açıklayan görseller,  enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan 

bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretlerimiz yer almaktadır.  

Bu afiş ve görseller Sağlık Bakanlığının ilgili sitesi takip edilerek sürekli güncellenmektedir. Örnek afiş ve 

görseller eklerde yer almaktadır.  

 

Salgın Hastalık Belirtileri Gösteren Kişilere Yapılacak İşlemler 

Çalışanlarımızın, öğrencilerin ve ziyaretçilerin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülecek ve kayıt altına 

alınacaktır. Ayrıca ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtisi olan hiçbir öğrenci, çalışan  

okullarımıza alınmayacaktır. 

Öğrencimizde veya aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri 

bulunması ve ailede COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması  durumunda  okula ivedilikle bilgi 

verilecek ve öğrenci  okula alınmayacak/gönderilmeyecek, sağlık kurumuna yönlendirilecektir. 

Öğrencilerimiz, hastalık belirtileri açısından (yanaklarda kızarıklık, hızlı veya zor nefes alma,  yorgunluk 

gibi) gözlenecek, ateşi 38 dereceden  yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjuktivit, öksürük,  

iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan 

/ gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olan öğrencilerimiz içeri alınmayacak, tıbbi maske takılarak 

COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere  sağlık kurumuna yönlendirilecektir.  
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Şüpheli vaka tanımına uyan ateşi yüksek öğrenci/çalışan tespit edilmesi halinde bu kişinin tek başına 

okulumuzda belirlediğimiz bir izole odasında beklemesi sağlanacak, Okul Sorumlusu bilgilendirilecektir. 

Korona virüs belirtileri gösteren kişilerin ilgili sağlık kurumlarına gitmeden önce, çevresindeki kişilere 

bulaştırmamak için ortak alanları kullanması ve çevre teması önlenecek ayrıca maske takarak önlem 

alınacaktır. Maske takması mümkün olmuyorsa ağzı kaplayacak şekilde pamuklu bez sağlanması ve 

kullanımı sonrasında atık torbasına atılması sağlanacaktır.  

İlk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son 

maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi sırası 

izlenecektir. 

Belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenler ve diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık 

olarak kabul edilerek uygun şekilde bertaraf edilecektir. 

Bulaşıcı hastalık semptomları (ateş, kuru öksürük veya nefes almada zorluk) olan bir kişi ile ilgilenirken, 

maske, göz koruması, eldiven ve tek kullanımlık önlük dâhil olmak üzere her zaman ek koruyucu donanım 

kullanılacaktır. Kullanılan koruyucu donanım kullanım sonrasında dikkatlice (maskenin ön yüzüne temas 

edilmeden ve diğer koruyucuların kirli yüzeylerine temastan kaçınarak) çıkarılacak ve atık kutusuna 

atılacaktır.  

Hastalık şüphesi taşıyan öğrenci-çalışanın ailesi ile iletişime geçilecek ilgili kişinin  eve/sağlık kuruluşuna 

gönderilmesi sağlanacak, durum okul sorumlusu tarafından  ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecektir. Test 

sonucu alınana kadar sınıftaki/grup odasındaki belirti gösteren kişinin çocukların diğer sınıflardakilerle/grup 

odasındakilerle teması kısıtlanacaktır. Öğrenci velisi bilgilendirilecek ve uygun  nakil şartları sağlanarak 

ilgili sağlık kurumuna ulaştırılacaktır.   

Çalışan ya da öğrencilerden doğrulanmış hastalığı olanların tedavi ve iyileşme süreçleri Okul Sorumlusu 

tarafından  takip edilecek tanısı olan her öğrenci/çalışan için kayıt formu tutulacak iyileşmesini takip eden 

14 gün izolasyon süresi sonrasında okula dönüşleri sağlanacaktır.  
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B) TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ 

1. Genel Kurallar 

 

1. Çalışma ortamında mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, 

gereçlerin ortak kullanımı önlenecektir. 

2. Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve dezenfekte 

edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülecektir. 

3. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, dinlenme 

alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında tanımlanan hijyen 

uygulamaları eksiksiz uygulanacaktır. 

4. Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil 

kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas ettirilmemesi 

sürekli izlenmelidir. 

5. Kuruma gelen öğrenci, öğretmen ve ziyaretçiler, alkol bazlı el dezenfektanı ile el  ve hijyen paspası 

ile ayakkabı temizliği garanti  altına alınacaktır. 

6. Okullarımızda MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerildiği biçimde ve gerekli araçlarla haftada 1 

kez genel dezenfeksiyon işlemi uygulanacaktır.  

7. Maske ile okula gelmek zorunludur. 

8. Kullanılmış maskeler her katta bulunan kapaklı çöp kutularına atılacaktır. Bu kutular günde 2 kez 

okul dışındaki kapaklı çöp kutularına boşaltılacaktır. 

9. Kurum temizliğinin denetimi ilgili yöneticiler tarafından kurumun tüm alanlarına göre hazırlanmış 

Günlük Temizlik Bildirim Formları kullanılarak yapılacaktır.  

10. Personele ve misafirlere çay kahve vb. ikramda bulunulmayacak olup tek kullanımlık bardaklarla su 

içilebilecektir. 

 

2. Kişisel Temizlik Talimat ve Uygulamaları 

 

1. Maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanılması gerekmektedir. 

2. Girişte alkol bazlı antiseptik ile el temizliği yapılacaktır. El hijyeni için düzenli olarak okula girişte, 

yemek öncesi, yemek sonrası ve okuldan çıkmadan eller su ve sabunla yıkanacaktır. 

3. Tüm çocuklarımıza el hijyeni konusunda eğitim verilecek, ellerin nasıl  yıkanacağı, hangi durumlarda 

yıkanması gerektiği (kuruma giriş ve çıkışta, yemekten önce ve sonra, ilaç veya merhem uygulamadan 

önce ve sonra, tuvaleti kullandıktan veya bir çocuğa kullanmasına yardım ettikten sonra,  gibi konular 

ayrıntılı anlatılacaktır. 
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4. Öğrencilerimiz her teneffüste ellerini su ve sabunla 20 saniye süreyle yıkayacaklardır. 

5. Hapşırma ve öksürme durumunda tek kullanımlık mendiller kullanacak, bunların olmaması durumunda 

kol iç bölgesine hapşırma davranışını alışkanlık haline getireceklerdir. 

6. Öğretmenlerimiz ve öğrenciler kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe 

değiştirecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında  mutlaka el antiseptiği kullanılacaktır. 

7. Okullarımıza evlerden getirilecek oyuncak ve yiyecekler alınmayacaktır. 

8. Öğrenciler arkadaşlarıyla yiyecek ve içeceklerini, bardağını, suluğunu paylaşmayacaktır. 

9. Okulda maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi için çantalarında yedek maske, kolonya   

bulundurulacaktır. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır. 

10. Servis araç girişlerinde el dezenfektanı bulunacak elini dezenfekte etmeden hiçbir öğrenci servise 

alınmayacaktır.  

11. Servis araçlarında maskesiz görevli ve öğrenci bulunmayacaktır. Maskenin doğru takılmasının 

kontrolünü servis görevlileri yanında öğrenciler de yapacaklardır.  

 

3 Sınıfların /Ortak Alanların Temizliğinin Yapılması Talimat ve Uygulamaları 

1. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak 

kullanım alanları, sıra ve masaları çamaşır suyu ile günde en az iki kez 1/100 sulandırılmış çamaşır 

suyu ile silinecektir. 

2.  Eğitim faaliyetlerinde kullanılan araç gereçler her akşam dezenfektan malzemeleri ile 

temizlenecektir.  

3. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılacak ve sınıf temizliğinden hemen sonra eldiven çıkarılacak ve 

çöp kutusuna atılacaktır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanacak veya el antiseptiği 

ile ovalanacaktır.  

4. Her sınıfın temizlik bezleri ayrı olacaktır. 

5. Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılacaktır. 

6. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanacak ve atılacaktır. Her teneffüs sonrasında katlarda bulunan 

tıbbi atık kutuları okul dışında bulunan tıbbi atık depolama alanına boşaltılacaktır. 

7. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak 

imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulacaktır. 

8. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler ilgili forma işlenerek kayıt altına 

alınacaktır.  
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9. Sınıflar/Grup odaları kapı, pencere açılarak temiz hava ile havalandırılacak Klima ve vantilatör 

kullanılmayacaktır.  

10. Öğrenciler her saat en az 10 dakika temiz havaya çıkarılacak , bu dönemde  de  sınıfları/grup odaları 

mutlaka havalandırılacaktır. 

11. Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücutla temas edilen noktaları her ders sonrası 

mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. 

12. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak 

kullanım alanları, sıra ve masaları çamaşır suyu ile günde en az iki kez 1/100 sulandırılmış çamaşır 

suyu ile silinecektir. 

13. Spor salonları sık sık havalandırılacaktır. 

14. Kapı kolları, elektrik düğmeleri, lavabolar, klozet adaptörleri, masalar, sandalyeler gibi sık dokunulan 

yüzeyler masalar,  sandalyelerin tutacak yerleri,  vb.) ve ortak kullanım alanlarının zemini masa ve 

sandalyenin her kullanımından sonra 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile silinecektir. 

15. Oyuncakların temizlik yoluyla dönüşümlü kullanılabilmesi için yeterli sayıda oyuncak 

bulundurulacaktır. 

16. Öğrencimizin Kirli giysileri plastik bir torba ile verilecektir.   

17. Servislerde koltuk başları ve tutma yerleri ve araç içi zemin öğrenci servise binmeye başlamadan 

önce servis görevlileri tarafından uygun dezenfektan ile silinecek ve havalandırılacaktır. 

18. Her servis sonrasında bir sonraki servis için koltuklar ve tutma yerleri temizlenecektir. 

19. Temiz hava giriş için açılacak pencere sınırlı tutulacak araç içinde hava sirkülasyonu en az seviyede 

tutulacaktır. 

 

4. Tuvaletlerin Temizliğinde Uyulacak Kurallar 

1. Ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabolar normal temizlik işlemi dışında ayrıca günde en az 

iki kez 1/ 10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenecektir.  

2. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri, sabunluklar gibi) 

günde en az iki kez 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile silinecektir. 

3. Tuvaletlerde tek kullanımlık havlu yer alacaktır. Havluların ve sabunluklarda sabunun sürekli 

bulunmasına özen gösterilecektir.  

4. Hava ile çalışan el  kurutma cihazlarımız çalıştırılmayacaktır.  

5. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanacak ve atılacaktır..  

6. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler ilgili forma işlenerek kayıt altına 

alınacaktır.  
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GENEL KURALLAR ve UYGULAMALAR 

 
Sorumlu Kişiler: Tüm Öğrenci, Veli ve Çalışanlar 

 

 

1. Okullarımızın tümünde 1 personel  Corona Virüs ve Pandemi konusunda  sorumlu/yetkili personel 

olarak belirlenmiştir. Bu konudaki tüm iletişim yetkili personel aracılığı ile sağlanacaktır.  

2. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek 

işaretlenmiştir.  

3. Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde 

uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır.  

4. Su ve sabuna erişim sürekliliğinin yanı sıra  dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı 

sınıflarımızda ve koridorlarımızda sürekli bulundurulacaktır. 

5. Okula girişte ateş ölçümü yapılacak ateşi belirlenen sınırların üzerinde olan hiçbir çalışan ve 

öğrenci okula alınmayacaktır. 

6. Maske ile okula gelmek zorunludur. Maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanılması 

gerekmektedir. 

7. Maskenin kullanılması, çıkartılması, imhası ve nemlendiği zaman değiştirilmesi konusunda 

öğrencilerimize uzaktan eğitim derslerimizde bilgilendirme yapılacaktır. 

8. Okullarımıza evlerinizden oyuncak ve kitap gibi malzemeler kabul edilmeyecektir. 

9. Ortak kullanım alanları için 2 metrekare için bir kişi olmak üzere aynı anda o alan için 

belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunacaktır.  

10. Her gün aynı öğrenciler bir arada olacaktır.  

11. Gruplar arası geçişe izin verilmeyecektir. Grup değişimi yapılmayacak (okulumuzda atölye 

saatleri ve hafta sonu kurslarında aynı öğrenciler sürekli birlikte yer alacaklardır)   ve 

gruplardan sorumlu personel/öğretmen diğer gruplarla temas etmeyecektir. 

12. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecektir. 

13. Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders  araları  

(teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmiştir. 
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GENEL KURALLAR ve UYGULAMALAR 

 
Sorumlu Kişiler: Tüm Öğrenci, Veli ve Çalışanlar 

 

14. Konferans salonu zorunlu olmadıkça kullanılmayacaktır. Burada yapılabilecek etkinlikler 

uygunsa açık alanda, değilse online yapılacaktır. Konferans salonunun kullanılmasını gerektiren 

etkinliklerde ise kapalı alanlar için belirlenen uygun sosyal mesafeler oluşturulacak ve 

koltuklardan bazıları uyarı görselleri kullanılarak boş bırakılacaktır.  

15. Şüpheli vaka tanımına uyan çalışan ya da öğrenci tespit edilmesi halinde okulumuzda 

belirlediğimiz bir izole odasında bekletilecek ve uygun  nakil şartları sağlanarak ilgili sağlık 

kurumuna ulaştırılacaktır.   

16. Havalandırma, Fanlı Isıtıcı, Soğutucular çalıştırılmayacaktır. 

17. Okul dışından Üniversitelerden, Kurumlardan gelen Okulumuzun İncelenmesi ve ortak 

çalışmalar yapılmasına  yönelik talepler bir süreliğine kabul edilmeyecektir.  

18. Öğrencilerimizin teneffüs saatleri asgari sayıda öğrencinin bir arada bulunacağı 

şekilde/dönüşümlü planlanacak ve teneffüslerde uygun sosyal mesafe sağlanarak maske 

olmadan nefes almalarına imkan verecek etkinlikler gerçekleştirilecektir.  

19. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için şubelere göre farklı 

saatler belirlenecek ve uygulanacaktır. 

20. Okullarımızda MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerildiği biçimde ve gerekli araçlarla 

Haftada 1 kez genel dezenfeksiyon işlemi uygulanacaktır.  

21. Kullanılmış maskeler için her katta kapaklı çöp kutuları bulunmaktadır. 

22. Kalem kullanmak gerektiğinde çalışanlar ve ziyaretçiler kendilerine ait kalemleri  kullanacaktır. 

23. Okulumuzda bir izolasyon odası belirlenecek ve hastalık belirtileri gösteren öğrenci burada 

bekletilecektir. Bu durumda olan öğrenci velisine ve ilgili sağlık kuruluşuna bilgi verilecektir. 

Öğrencinin Test sonuçları ve tanısı takip edilecektir. Test sonucu alınana kadar sınıftaki/grup 

odasındaki çocukların diğer sınıflardakilerle/grup odasındakilerle teması kısıtlanacaktır. 

24. Görsel sanatlar dersliğinde yer alan lavabolar kişisel el temizliği için kullanılmayacaktır. 

25. Öğretmenlerimiz kendilerine ait kalemleri kullanacaklardır. 

 

 

 



 LİDERLER OKULLARI--COVID-19 TEDBİRLERİ 

 

10 
 

 

VELİLERİMİZİN UYACAĞI KURALLAR  

 

Sorumlu Kişiler: Tüm Öğrenci ve Velilerimiz  
  

1. Öğrencimizde veya aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 

belirtileri bulunması ve ailede COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması  durumunda  

okula ivedilikle bilgi verilecek ve öğrenci  okula gönderilmeyecek, sağlık kurumuna 

götürülecektir. 

2. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerimiz sosyal mesafe kurallarına 

uyacak ve mutlaka maske takacaktır 

3. Okulumuzda  yüz yüze, toplu veli toplantıları bir süre  yapılmayacaktır.  Toplu Veli görüşmeleri 

görüntülü görüşme araçları ile yapılacaktır.  

4. Çocukların okulda olmadığı ya da derste oldukları sırada yapılacak randevulu görüşmelerin 

bireysel ziyaretler olmasına özen gösterilecektir. 

5. Bireysel ziyaret için okulumuza gelecek velilerimizin girişte ateşleri ölçülecektir. 

6. Girişte alkol bazlı antiseptik ile el temizliği yapılacaktır. 

7. Maskesiz velimiz-ziyaretçi okulumuza alınmayacaktır. Maskesi olmayan velimiz girişte maske 

temin ederek okulumuz binası içerisine girebilecektir. 

8. Velilerimiz, öğrencilerimizi kendisiyle ve öğretmeniyle sağlık durumunu konuşmak ve 

duygularını anlatmak konusunda konuşmasını destekleyecektir. Öğrencilerimiz stres yaşayabilir 

sakin olmalarını sağlamak veli ve öğretmenlerimizin ortak görevidir. 

9. Velimiz, öğrencimizin sağlık durumunu sürekli takip edecek ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes 

darlığı belirtileri olması durumunda öğrencimizin okula gelmemesini sağlayacaktır. 

10. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtisi olan hiçbir ziyaretçi-velimiz okullarımıza 

alınmayacaktır. 

11.  Daha sonra ilan edilecek süreye kadar bir süre içecek ve yiyecek ikramı yapılmayacaktır. 

12. Ziyaretlerin kısa tutulması için gereken uyarılar yapılabilir.  Velilerimize anlayışı için şimdiden 

teşekkür ediyoruz.  

13. Öğrencimizi her gün aynı velinin  alması ve bırakması sağlanacaktır. Bu durum Okul yöneticileri 

ve nöbetçi öğretmenler tarafından kontrol edilecektir. 

14. Öğrencimizi büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar 

bırakıp almayacaktır. 

15. Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler; velileri tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılacaktır. 
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16. Ziyaretçilere su hariç herhangi bir ikram yapılmayacaktır. 

ÖĞRETMENLERİMİZ/ÇALIŞANLARIMIZIN UYACAĞI KURALLAR 

 

Sorumlu Kişiler:  Tüm Öğretmenlerimiz ve Çalışanlar  
 

1. Covid-19 ve korunma yolları hakkında personelimiz sürekli bilgilendirilmektedir. 

2. Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve 

korunma önlemleri hakkında yeterli ve gerekli bilgiler verilecektir. 

3. Öğretmenlerimiz ve öğrencileri  kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe değiştirecek, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında  mutlaka el antiseptiği 

kullanılacaktır. 

4. Çalışanlarımızın girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır.  

5. Girişte alkol bazlı antiseptik ile el temizliği yapılacaktır. El hijyeni için düzenli olarak okula 

girişte, yemek öncesi, yemek sonrası ve okuldan çıkmadan eller su ve sabunla yıkanacaktır. 

6. Hiçbir çalışan maskesiz okulda bulunmayacaktır.  

7. Çalışanlarımız nemlenen maskelerini düzenli aralıklarla değiştirecektir. 

8. Çalışanlarımız okula gelirken yedek, değiştirilebilecek kıyafetlerle geleceklerdir.  

9. Çalışanlarımız  mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmayacaklardır? Çıktıklarında tekrar okul 

binasına giremeyeceklerdir.  

10. Hastalık belirtisi gösteren çalışanımız belirlenecek izolasyon odasına alınacak ve ilgili tüm 

tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 

11. Okul/sınıf içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır. 

12. Öğrenciler ile sosyal mesafe her koşulda korunacaktır. Müdahale edilmesi gerekli acil 

durumlarda eldiven ve maske kullanılacaktır.  

13. Dersini bitiren öğretmenlerimiz dersi bittiğinde pencereleri açarak sınıfın havalandırılmasını 

sağlayacaktır. 

14. Şüpheli vaka tanımına uyan öğrencimiz tespit edilmesi halinde okulumuzda belirlediğimiz bir 

izole odasında beklemesi sağlanacak, Okul Sorumlusu bilgilendirilecek, sonrasında ailesi ile 

iletişime geçilecek hasta öğrencinin eve/sağlık kuruluşuna gönderilmesi sağlanacak, okul 

yönetimi tarafından  İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecektir. 

15.  Öğrenci velisi bilgilendirilecek ve uygun nakil şartları sağlanarak ilgili sağlık kurumuna 

ulaştırılacaktır.   

16. Okul bahçesinde teneffüs saatlerinde öğrencilerin Sosyal Mesafeyi korumaları için gerekli 

denetimi yapacaklardır. 

17. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle konuşulmamasına dikkat edilecektir. 

18. Öğrenciler arasında Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri alışverişi yapılmayacaktır. 

19. Öğretmen öğrencilerinin devamsızlık  takibinden 1.derecede sorumludur. Gelmeyen  

öğrencisinin ailesiyle ilk teneffüste iletişime geçerek, devamsızlık yapma  gerekçesini mutlaka okul 

yönetimine bildirilecektir. 

20. Risk taşımasını önlemek amacıyla kargo vb.alış verişlerde okul adresi kullanılmamasına özen 

gösterilecektir. 
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21. Okulda bulunan su otomatları öğretmenlerimiz kontrolünde kullanılacaktır. 

 

 

ÖĞRENCİLERİMİZİN  UYACAĞI KURALLAR 

 

Sorumlu Kişiler:  Tüm Öğretmenlerimiz, Öğrencilerimiz ve Çalışanlar  

 
 

12. Okula girişte ateş ölçümü yapılacak ateşi belirlenen sınırların üzerinde olan hiçbir öğrenci 

okula alınmayacaktır. 

13. Maske ile okula gelmek zorunludur. Maskenin ağzı ve burnu kapatacak şekilde kullanılması 

gerekmektedir. 

14. Öğrencilerimiz kendisinin ve arkadaşlarının sağlığını korumakla yükümlü olduğunu 

unutmamalıdır. Sosyal Mesafenin korunmasını sağlamak çalışanlarımızın denetiminde 

öğrencilerimizin sorumluluğundadır. 

15. Maskenin kullanılması, çıkartılması, imhası ve nemlendiği zaman değiştirilmesi konusunda 

öğrencilerimiz birbirlerinin kurallara uymasını takip edecek, kurala uymayanları düzgün bir 

dille kuralı hatırlatarak uyaracaktır. 

16. Maske imha edilirken maske iplerinden tutularak içe doğru ikiye katlanacak orta kısmına 

tutmadan maskeler atık kutusuna atılacaktır. Ardından el temizliği için 20 sn süreyle su ve 

sabunla yıkanacak ya da el antiseptiği ile el temizliği yapılacaktır. 

17. Öğrencilerimiz her teneffüste ellerini su ve sabunla 20 saniye süreyle yıkayacaklardır. 

18. Okullarımıza evlerinizden getirilecek oyuncak ve yiyecekler alınmayacaktır. 

19. Arkadaşlarıyla yiyecek ve içeceklerini, bardağını, suluğunu paylaşmayacaktır. 

20. Hapşırma ve öksürme durumunda tek kullanımlık mendiller kullanacak, bunların olmaması 

durumunda kol iç bölgesine hapşırma davranışını alışkanlık haline getireceklerdir. 

21. Şüpheli vaka tanımına uyan öğrencimiz tespit edilmesi halinde okulumuzda belirlediğimiz bir 

izole odasında bekleyecek, velisi bilgilendirilecek ve uygun  nakil şartları sağlanarak ilgili 

sağlık kurumuna ulaştırılacaktır.   

22. Ortak kullanım alanları için 2 metrekare için bir kişi olmak üzere aynı anda o alan için 

belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci bulunacaktır.  

23. Öğrencilerimiz her gün aynı sırada oturacak ve aynı öğrenci grubu ile  bir arada olacaktır.  

24. Gruplar arası geçişe izin verilmeyecektir. Grup değişimi yapılmayacak okulumuzda atölye 

saatleri ve dersleri yapılmayacaktır.  

25. Okul bahçesinde teneffüs saatlerinde Sosyal Mesafeyi koruyacaklar kurala uymayan 

arkadaşlarını uyaracaklardır.  

26. Okuldaki yemekhane, okul bahçesi, koridorlar ve sınıflara ilişkin belirlenen tüm kurallara 

uyacaklardır.  

27. Okulda maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi için çantalarında yedek maske, 

kolonya   bulundurulacaktır. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılacaktır. 

28. Okulda bulunan su otomatları öğretmenlerimiz kontrolünde kullanılacaktır. 
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MUTFAK ve YEMEKHANEDE UYULACAK KURALLAR 

 

Sorumlu Kişiler: Öğrenciler, Öğretmenler, Mutfak ve Temizlik Görevlileri 

 

1. Yemekhane görevlilerine yemek hizmeti sağlayan firma ve Okul yönetimi tarafından 

bilgilendirme yapılmıştır. 

2. Yemekhane girişlerinde el antiseptiği bulunacaktır. 

3. Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması/dezenfekte etmesi  sağlanacaktır. 

4. Yemekhane görevlilerimizin önceden de olduğu gibi hijyen kurallarına uygun servis yapması 

sağlanacaktır. 

5. Yemekhanede sosyal mesafenin korunması kuralları aynen uygulanacaktır. Masa düzeni bu 

çerçevede yenilenecektir. 

6. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek ve ara öğün  saatleri gruplara göre  belirlenecek 

aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanacaktır. 

7. Aynı anda yemekhane kapasitesinin yarısı kadar öğrenci bulunması sağlanacaktır.   

8. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecekler aralarında en az 1 metre mesafe olacak 

şekilde kendilerine ayrılan yerlere oturacaklardır.   

9. Yemekhane görevlilerimizin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme 

kullanmaları sağlanacaktır.  

10. Maskesiz, ve bonesiz hiçbir yemekhane çalışanı bulunmayacaktır. El hijyeni için eldiven 

takılmayacak eller sık sık yıkanacaktır. 

11. Mutfak araç-gereçlerimiz önceden de olduğu gibi her kullanım sonrasında uygun sıcaklıktaki su 

ve deterjanla yıkanacak ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacaktır. 

12. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler masalar,  sandalyelerin tutacak yerleri,  vb.) ve ortak 

kullanım alanlarının zemini masa ve sandalyenin her kullanımından sonra 1/100 sulandırılmış 

çamaşır suyu ile silinecektir. 

13. Tek kullanımlık paketli tuz, biber ve diğer baharat bulundurulacak masalarda ortak kullanıma açık 

zeytinyağı ve soslar bulundurulmayacaktır. 

14. Çatal bıçak takımları tek kullanımlık kağıt cepli pakette servis dilecektir. 

15. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınacaktır. 

16. Yemekhane düzen ve temizliğinin kontrolü ilgili form kullanılarak okul yöneticileri tarafından 

yapılacaktır. 

17. Yemekhane havalandırma sistemi kullanılmayacak dışardan taze hava alacak şekilde kapı ve 

pencereler kullanılacaktır.  
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OKUL ÖNCESİ SINIFLARIMIZDA UYULACAK KURALLAR 
 

Sorumlu Kişiler: Öğrenciler, Öğretmenler ve Temizlik Görevlileri 

 
1. Öğrenci  sayılarımız sınıf/grup odası büyüklüğüne göre belirlenecektir. 

2. Kuruma her gün girişte, çıkışta ve gün içinde çocukların ateş ölçümü yapılacak ve 

ateş ölçüm sonuçları hazırlanan çizelge ile kayıt altına alınacaktır. 

3. Öğrencilerimiz, hastalık belirtileri açısından (yanaklarda kızarıklık, hızlı veya zor nefes alma,  

yorgunluk gibi) gözlenecek, ateşi 38 dereceden  yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, 

konjuktivit, öksürük,  iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, 

ishal, nefes darlığı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olan 

öğrencilerimiz içeri alınmayacak, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek 

üzere  sağlık kurumuna yönlendirilecektir.  

4. Çocukların günlük grup etkinlikleri durdurulacak, Sanat, müzik,  beden eğitimi ve diğer 

etkinliklerde grupların birbirine karışması önlenecektir. 

5. Çocukların sınıflarda/grup odalarında en az 1 metre arayla oturmaları sağlanacaktır. 

6. Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan bulaşmayı azaltmak için 

çocukların yüz yüze oturmasını engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde 

düzenlenecektir. 

7.  Sınıflar/Grup odaları kapı, pencere açılarak temiz hava ile havalandırılacak Klima ve vantilatör 

kullanılmayacaktır.  

8. Öğrenciler her saat en az 10 dakika temiz havaya çıkarılacak , bu dönemde  de  sınıfları/grup 

odaları mutlaka havalandırılacaktır. 

9. Kapı kolları, elektrik düğmeleri, lavabolar, klozet adaptörleri, masalar, sandalyeler gibi sık 

dokunulan yüzeyler masalar,  sandalyelerin tutacak yerleri,  vb.) ve ortak kullanım alanlarının 

zemini masa ve sandalyenin her kullanımından sonra 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile 

silinecektir. 

10. Oyuncakların temizlik yoluyla dönüşümlü kullanılabilmesi için yeterli sayıda oyuncak 

bulundurulacaktır. 

11. Tüm çocuklarımıza el hijyeni konusunda eğitim verilecek, ellerin nasıl  yıkanacağı, hangi 

durumlarda yıkanması gerektiği (kuruma giriş ve çıkışta, yemekten önce ve sonra, ilaç veya 

merhem uygulamadan önce ve sonra, tuvaleti kullandıktan veya bir çocuğa kullanmasına 

yardım ettikten sonra,  gibi konular ayrıntılı anlatılacaktır. 

12. Öğrencimizin Kirli giysileri plastik bir torba ile verilecektir.   

13. Öğrencilerin yutma riskine karşı el antiseptiği kullanımı öğretmen denetiminde yapılacaktır.  
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GÜVENLİK NOKTALARINDA, OKUL BAHÇELERİNDE UYULACAK 

KURALLAR 

 

Sorumlu Kişiler: Güvenlik Görevlileri, Nöbetçi Öğretmenler, Öğrenciler 

 

1. Kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafe olacaktır. 

2. Güvenlik görevlisi sürekli maske ve siperlik kullanacaktır.  

3. Ziyaretçi kartları her kullanımdan sonra dezenfekte edilecektir. 

4. Okula giriş yapacak ziyaretçilerin kullanması için el antiseptiği kullanılacaktır.  

5. Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilecektir. 

6. Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni 

sağlanacaktır. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanacak veya el antiseptiği ile temizlenecektir.  

7. Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb. ihtiyaçlar)  kullanılan 

maske ve varsa eldiven çıkartılacak ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılacaktır.   

8. Görev yerine dönülürken yeni maske kullanılacaktır. 

9. Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler; velileri tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmasını 

takip edecektir. 

10. Zorunlu olmadıkça okula misafir ya da veli kabul etmeyecektir. Acil durumlarda okul yönetim 

görevlisi ile iletişime geçilecektir.   

11. Okul dışından gelen Kargo, Kitap vb ürünler Okula girmeden önce Okul dışında uygun bir yerde 

bekletilecek ürünlerin dezenfektesi sağlanarak binaya alınacaktır.  

12. Okul servis araçlarının giriş ve çıkışında sosyal mesafenin korunması için kapasitenin yarısı kadar 

servisin girişine izin verilecektir.  

13. Okul bahçesinde ve oyun oynarken sosyal mesafenin korunması kuralları uygulanacaktır.  

14. Aynı anda okul bahçesinin kapasitesinin yarısı kadar öğrenci bulunması sağlanacaktır.  

15. Öğrenciler oyunlarında oyun grupları ile aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde 

bulunacaklardır.   

16. Öğrencilerimizin teneffüs saatleri asgari sayıda öğrencinin bir arada bulunacağı 

şekilde/dönüşümlü planlanacak ve teneffüslerde uygun sosyal mesafe sağlanarak maske olmadan 

nefes almalarına imkan verecek etkinlikler gerçekleştirilecektir  

17. Güvenlik görevlisi ve nöbetçi öğretmenler öğrencilerin Sosyal Mesafe kurallarına uymalarını 

sağlayacaklardır.  

18. Oyun, teneffüs sonrası öğrenciler okul içine girerken ayak dezenfektanı kullanarak ayakkabılarını 

temizleyeceklerdir.  

19. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi COVID-19 belirtileri gösteren ziyaretçi/ 

çalışan vb. okula girmesine izin vermeyecektir.  

20. Güvenlik personelinin çalışma yerine kendisinden başka kimsenin girmeyecektir. 

21. Bahçede temizlik riski oluşturacak su birikintisi oluşmasına izin verilmeyecektir. 

22. Ziyaretçilere okulda uyacakları kuralları içeren ve COVID-19 ile ilgili sorumluluklarını içeren 

bilgilendirme ve taahhütname formu imzalatılacaktır.  
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SERVİS ARAÇLARI İÇİN  UYULACAK KURALLAR 

 

Sorumlu Kişiler: Güvenlik Görevlileri, Servis Görevlileri, Öğrenciler 

 

 

1. Okul servis araçlarının giriş ve çıkışında sosyal mesafenin korunması için kapasitenin yarısı kadar 

servis girişine izin verilecektir.  

2. Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacaktır.  

3. Araç girişlerinde ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacak yüksek ateşli hiçbir öğrenci-çalışan servise 

alınmayacaktır. 

4. Servislere girişte el dezenfektanı bulunacak elini dezenfekte etmeden hiçbir öğrenci servise 

alınmayacaktır.  

5. Servi araçlarının dezenfeksiyonu için UV Cihazı kullanılacaktır.  

6. Servis araçlarında maskesiz görevli ve öğrenci bulunmayacaktır. Maskenin doğru takılmasının 

kontrolünü servis görevlileri yanında öğrenciler de yapacaklardır.  

7. Koltuklar numaralandırılacak, öğrencilerimiz ve görevliler  sürekli aynı numaralı koltuğa oturarak 

Servis araçlarını kullanacaklardır. 

8. Servis koltuk başları ve tutma yerleri ve araç içi zemin öğrenci servise binmeye başlamadan önce 

servis görevlileri tarafından uygun dezenfektan ile silinecek ve havalandırılacaktır. 

9. Servislerde klima, havalandırma vb araçlar çalıştırılmayacaktır. 

10. Her servis sonrasında bir sonraki servis için koltuklar ve tutma yerleri temizlenecektir. 

11. Temiz hava giriş için açılacak pencere sınırlı tutulacak araç içinde hava sirkülasyonu en az seviyede 

tutulacaktır. 

12. Servisi kullanan öğrenciler evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne doğru 

sağ ve sol sıralarda cam kenarlarına oturması sağlanacaktır. Cam kenarları dolduktan sonra binen 

personeller arkadan öne doğru çapraz şekilde koridorlara oturtulacak, çapraz şekilde oturma düzeni 

de bittikten sonra binen öğrenci arkadan öne olmak üzere boş koltuklara  alınacaktır. 

13. Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde yüksek sesle konuşulmayacaktır. 

14. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek  kullanılmayacaktır. 

15. Servis araçlarına afiş ve posterler asılarak kurallar sürekli hatırlatılacaktır.  

16. Servis araçlarında yedek maske bulundurulacak değiştirilmesi gerektiğinde değişimi sağlanacaktır. 
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OKUL HİZMET ARAÇLARI İÇİN  UYULACAK KURALLAR 

 

Sorumlu Kişiler: Okul Çalışanları, Servis kullananlar 

 

 

1. Araç taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanacaktır.  

2. Araç girişlerinde el dezenfektanı bulunacak elini dezenfekte etmeden hiçbir kişi hizmet aracına 

alınmayacaktır.  

3. Hizmet araçlarında maskesiz görevli ve öğrenci bulunmayacaktır. Maskenin doğru takılmasının 

kontrolünü hizmet aracı şoförü yapacaktır.   

4. Koltuklar numaralandırılacak, görevliler ve aracı kullanacaklar  sürekli aynı numaralı koltuğa 

oturarak aracı kullanacaklardır. 

5. Araç koltuk başları ve tutma yerleri ve araç içi zemin, çalışanlar araca binmeye başlamadan önce 

görevlileri tarafından uygun dezenfektan ile silinecek ve havalandırılacaktır. 

6. Araçta klima, havalandırma vb araçlar çalıştırılmayacaktır. 

7. Her kullanım sonrasında bir sonraki hizmet için koltuklar ve tutma yerleri temizlenecektir. 

8. Temiz hava giriş için açılacak pencere sınırlı tutulacak araç içinde hava sirkülasyonu en az seviyede 

tutulacaktır. 

9. Damlacık oluşturması nedeniyle araç içinde yüksek sesle konuşulmayacaktır. 

10. Hizmet araçlarında afiş ve posterler asılarak kurallar sürekli hatırlatılacaktır.  

11. Hizmet araçlarında yedek maske bulundurulacak değiştirilmesi gerektiğinde değişimi 

sağlanacaktır. 

12. Araçta bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek  kullanılmayacaktır. 
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SPOR SALONLARINDA UYULACAK KURALLAR 
 

Sorumlu Kişiler: Öğrenciler, İlgili Öğretmenler ve Temizlik Görevlileri 

 

 
1. Spor salonlarının girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulacaktır. 

2. Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde 

sınırlandırılacaktır. 

3. Spor salonlarının uygun yerlerinde bilgilendirme afişleri ve posterleri yer lacaktır. 

4. Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle öğrencilerin birbiri ve öğretmenle  yakın teması 

söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe 

en az 2 metre olarak uygulanacaktır. 

5. Spor salonundaki  aletler vb.  aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilecektir.  

6. Spor Salonlarının uygun alanlarına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak ve düzenli olarak 

boşaltılacaktır. 

7. Spor salonuna maskesiz  öğrenci ve öğretmen   alınmayacaktır. N95/FFP2 maskeler 

kullanılmayacak tıbbi maskeler kullanılacaktır. 

8. Spor sırasında eller yüze değdirilmeyecektir. 

9. Ders aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında öğrencilerin beklemesine izin 

verilmeyecektir.  

10. Sabit veya hareketli bütün araç ve gereçlerin elle ve vücutla temas edilen noktaları her ders 

sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. 

11.  Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak 

kullanım alanları, sıra ve masaları çamaşır suyu ile günde en az üç kez 1/100 sulandırılmış 

çamaşır suyu ile silinecektir. 

12. Spor salonundaki soyunma odalarında aynı anda en fazla 2 öğrenci bulunacaktır. 

13. Öğretmenler sosyal mesafeye ilişkin kuralların uygulanmasını takip edeceklerdir. 

14. Spor salonlarında evden getirilecek temiz ayakkabılar kullanılacak/galoş bulundurulacaktır. 

15. Spor salonları sık sık havalandırılacaktır. 

16. Ders saatleri dışında spor salonları kapalı kalacaktır. 
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ÖĞRETMENLER ODASINDA UYULACAK KURALLAR 

Sorumlu Kişiler: Öğretmenler ve Diğer Çalışanlar 

 

    Öğretmenlerimizin de  COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda yeterli 

bilgiye sahip olmaları  oldukça büyük önem arz etmektedir. 

COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için öğretmenler odasında öğretmenlerin alması 

gereken  genel önlemler aşağıda belirtilmiştir. 

• Maske   kuralına uygun olarak takılacak, nemlendikçe  ya da kirlendikçe değiştirilecek ve 

çıkarılan maske kuralına uygun şekilde atık kutusuna atılacaktır. 

• Maske değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında mutlaka el antiseptiği kullanılacaktır. 

• Öğretmenler odasına girip ve çıkarken el antiseptiği kullanılacaktır. 

• Öğretmenler odasına giriş ve çıkışlarda, masada oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal 

mesafe olacak şekilde sağlanacaktır. 

• Öğretmenler odasındaki masada temaslı takibi için her gün; önceden belirlenen aynı yerde 

(sandalyede) oturulacaktır. 

• Damlacık oluşmaması için Öğretmenler odasında da yüksek sesle konuşulmayacaktır. 

• Kitap, kalem, silgi vb. eğitim malzemeleri diğer öğretmen ve çalışanlarla   

paylaşılmayacaktır. 

• Öğretmenler odasının penceresini sık sık açarak doğal havalandırılmasını sağlanacaktır., 

• Öğretmenler odasında  tek kullanımlık bardakla su dışında bir şey yiyip içmemeye dikkat 

edilecektir.      
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KÜTÜPHANEDE  UYULACAK KURALLAR 

 
Sorumlu Kişiler: Öğrenciler, İlgili Öğretmenler ve Temizlik Görevlileri 

 
1. Kütüphanelerin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulacaktır. 

2. Kütüphane giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulacak 

öğrencilerin oturacakları yerler aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde  işaretlerle 

belirlenecektir.  

3. Kütüphanede kalabalığın oluşmasına izin verilmeyecektir. 

4. Kütüphaneye maske takılarak girilebilecektir. Maske kütüphanede bulunulan sürede 

çıkarılmayacaktır.   

5. Kullanıcıların okuma, çalışma ve oturma alanlarında su dışında içecek ve yiyecek  tüketmesine 

izin verilmeyecektir. 

6. Kütüphane sık sık havalandırılacaktır. 
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KONFERANS SALONUNDA UYULACAK KURALLAR  

Özel Liderler Okulları  Konferans salonlarında  yapılan düşük katılımlı   toplantılar ve etkinlikler;  

önlem alınmadığı takdirde COVID-19 bulaş açısından risk taşıyabilir. COVID-19 bulaşma riskini en 

aza indirmek için katılımcıların uyması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir. Toplantı salonlarının 

temizliği ortak alanlar ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmaktadır. 

 

1.   Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yiyip içilmeyecektir. 

2. Toplantı salonuna giriş ve çıkışlarda, salonda oturma düzenimi her yöne en az 1 metre sosyal 

mesafe olacak şekilde sağlanacak, bunun için bazı koltukların boş bırakılması sağlanacaktır. 

3. Okula girişten itibaren toplantı süresince, toplantı bitip okuldan ayrılıncaya kadar mutlaka 

maskemi uygun şekilde takılacaktır.  

4. Toplantı salonuna girerken ve çıkarken; salonun girişinde bulunan  el antiseptiğini 

kullanılacaktır. 

5. lslak imza gereken durumlarda sabit tutulan evrakı sırayla ve sosyal mesafe gözetilerek şahsi 

kalemler kullanarak evrak imzalanacaktır. 

6. Bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki 14 gün içinde COVID-19 belirtileri 

gösterdiğinde il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olmak 

için toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri alınacak ve en az 14 gün 

saklanacaktır.  

7. Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa temaslı değerlendirilmesi 

yapılırken, COVID-19 pozitif kişinin semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren 

temaslıları değerlendirmeye alınacaktır ve bu durumun tüm katılımcılara bildirilecektir. Bu süre 

içerisinde COVID-19 belirtileri gösterenler il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık 

Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 Rehberine göre işlemler yürütülecektir. 

8. Konferans salonu havalandırma sistemi kapalı kalacak, açılması durumunda dışardan temiz 

hava alacak şekilde ayarlanama yapılacaktır. 

9. Konferans salonuna temiz hava girişi için kapılar açık kalacaktır. 

10. Konferans salonunda etkinlik yapıldığında katılımcıların ve izleyicilerin uygun mesafe ile 

oturmaları sağlanacak, her toplantı için bilgilendirme formu doldurularak katılımcıların 

imzalamaları sağlanacaktır. 
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FEN LABORATUVARLARINDA UYULACAK KURALLAR  

Fen Laboratuvarında önlem alınmadığı takdirde COVID-19 mikrobu bulaş ve taşıyıcılık  

açısından risk taşıyabilir.  COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için  Fen laboratuvarında 

öğrencilerin uyması gereken  kurallar aşağıda belirtilmiştir. Laboratuvarların  temizliği ortak alanlar 

ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmaktadır.Laboratuvarlarda uyulması gereken 

kurallar yanında aşağıdaki hususlara da dikkat edilecektir.  

 

1. Laboratuvara öğretmen eşliğinde maske takılmış, sosyal(Fiziki)  mesafe kuralına uyarak, 

sırayla girilecektir. 

2. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak masada öğretmen tarafından belirlenen yere  her yöne 

en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde oturulacaktır. 

3. Laboratuvara girerken ve çıkarken öğretmen gözetiminde el antiseptiği kullanılacaktır. 

4. Laboratuvarda gerekmedikçe  araç, gereç ve malzemeye dokunulmayacak ve  zarar verecek 

davranışlarda bulunulmayacaktır. Dokunulması durumunda eller el antiseptiği ile 

temizlenecektir. 

5. Damlacık oluşmaması için laboratuvarda   yüksek sesle konuşulmayacaktır. 

6. Laboratuvarda  diğer öğrencilerle  kişisel malzeme alışverişlerinde bulunulmayacaktır., 

7. Laboratuvarda  gerekmedikçe yerinden kalkılmayacak ve ayakta dolaşılmayacaktır. 

8. Laboratuvarda bir şey yiyip  içilmeyecektir. 

9. Laboratuvarda  kullanılan peçete, eldiven, kirli maske vb. atıkları el teması olmadan ayak 

pedalıyla açılan atık kutularına atılacaktır. Ardından  eller el antiseptiği ile temizlenecektir. 

10. Kapı kolları, elektrik düğmeleri vb. yüzeylere gerekmedikçe dokunulmayacak dokunulması 

durumunda eller el antiseptiği ile temizlenecektir. 

11. Fen Laboratuvarında temiz hava girişini sağlamak için kapısı açık tutulacaktır.  
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BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SINIFI KULLANIMINDA UYULACAK KURALLAR 

 

Bilişim Teknolojileri sınıfında önlem alınmadığı takdirde COVID-19 mikrobu bulaş ve 

taşıyıcılık  açısından risk taşıyabilir.  COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için  öğrencilerin 

uyması gereken  kurallar aşağıda belirtilmiştir. Bilişim Teknolojileri sınıfında temizliği ortak alanlar 

ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmaktadır. Uyulması gereken kurallar yanında 

aşağıdaki hususlara da dikkat edilecektir.  

 

Bilişim Teknolojileri sınıfında  COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için  öğrencilerin 

uyması gereken  kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Bilişim Teknolojileri  Öğretmeni  eşliğinde maskeler takılarak, sosyal(fiziki)  mesafe 

kuralına uyarak, sırayla sınıfa  girilecektir. 

2. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak  öğretmenin belirlediği bilgisayarın   başına her yöne 

en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde oturulacaktır. 

3. Sınıfa  girerken ve çıkarken öğretmen gözetiminde el antiseptiği kullanılacaktır. 

4. Bilişim Teknolojileri sınıfına  yiyecek ve içecekle girilmeyecektir. 

5. Gerekmedikçe diğer araç, gereç ve malzemeye dokunulmayacaktır,  

6. Damlacık oluşmaması için Bilişim Teknolojileri sınıfında    yüksek sesle 

konuşulmayacaktır. 

7. Diğer arkadaşlarıyla kişisel malzeme alışverişlerinde bulunulmayacaktır. 

8. Öğrenciler gerekmedikçe yerinden kalkmayacak ve ayakta dolaşmayacaktır. 

9. Öğretmen  izin vermeden sınıftan  çıkılmayacaktır. 

10. Kullanılan peçete  vb. atıklar el teması olmadan ayak pedalıyla açılan atık kutularına 

atılacaktır. 
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DİĞER KULLANIM ALANLARINDA (PİYANO SINIFI, JİMNASTİK SALONU 

VB.) UYULACAK KURALLAR 

 

Diğer kullanım alanlarında önlem alınmadığı takdirde COVID-19 mikrobu bulaş ve taşıyıcılık  

açısından risk taşıyabilir.  COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için  öğrencilerin uyması 

gereken  kurallar aşağıda belirtilmiştir. Diğer kullanım alanlarının temizliği ortak alanlar ofis ve iş 

yerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmaktadır. Uyulması gereken kurallar yanında aşağıdaki 

hususlara da dikkat edilecektir.  

 

COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için  öğrencilerin uyması gereken  kurallar aşağıda 

belirtilmiştir. 

1. Ders  Öğretmeni  eşliğinde maskeler takılarak, sosyal(fiziki)  mesafe kuralına uyarak, 

sırayla alanlara  girilecektir. 

2. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak  öğretmenin belirlediği yerde   her yöne en az 1 

metre sosyal mesafe olacak şekilde oturulacaktır. 

3. Sınıfa  girerken ve çıkarken öğretmen gözetiminde el antiseptiği kullanılacaktır. 

4. Bilişim Teknolojileri sınıfına  yiyecek ve içecekle girilmeyecektir. 

5. Gerekmedikçe diğer araç, gereç ve malzemeye dokunulmayacaktır,  

6. El dezenfeksiyonu için belirli aralıklarla el antiseptiği kullanılacaktır. 

7. Havalandırma için doğal taze hava girişi sağlanacak kapılar açık tutulacaktır. 

8. Damlacık oluşmaması için sınıfta    yüksek sesle konuşulmayacaktır. 

9. Diğer arkadaşlarıyla kişisel malzeme alışverişlerinde bulunulmayacaktır. 

10. Öğrenciler gerekmedikçe yerinden kalkmayacak ve ayakta dolaşmayacaktır. 

11. Öğretmen  izin vermeden sınıftan  çıkılmayacaktır. 

12. Kullanılan peçete  vb. atıklar el teması olmadan ayak pedalıyla açılan atık kutularına 

atılacaktır. 
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TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA UYULACAK KURALLAR 

 

Sorumlu Kişiler: Temizlik Görevlileri 
 

SINIFLARIN /ORTAK ALANLARIN TEMİZLİĞİNDE UYULACAK KURALLAR 

1. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak 

kullanım alanları, sıra ve masaları, sehpalar  çamaşır suyu ile günde en az üç kez 1/100 

sulandırılmış çamaşır suyu ile silinecektir. 

2.  Eğitim faaliyetlerinde kullanılan araç gereçler yanında okul girişinde bulunan koltuklar her 

akşam dezenfektan malzemeleri ile temizlenecektir.  

3. Okul girişindeki sehpalar üzerinde kitap ve dergi bulunmayacaktır. 

4. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılacak ve sınıf temizliğinden hemen sonra eldiven 

çıkarılacak ve çöp kutusuna atılacaktır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller en az 20 sn. su ve 

sabunla yıkanacak veya el antiseptiği ile ovalanacaktır.  

5. Her sınıfın temizlik bezleri ayrı olacaktır. 

6. Sınıfların temizliğinde kullanılan sular her sınıf için yenilenecektir. 

7. Sınıflar camlar ve kapılar açılarak her teneffüste 40 dakikada bir temiz hava kullanılarak 

havalandırılacaktır. 

8. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanacak ve atılacaktır.  

9. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi 

atık olarak imha edilmesi sağlanmalı, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulacaktır. 

10. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler ilgili forma işlenerek kayıt 

altına alınacaktır.  

11. Ortak alanlar kullanım/etkinlik öncesinde ve etkinlik bittikten sonra temizlenecektir. 

12. Okuldaki kayıp eşya dolabı sadece belirlenen görevli tarafından temizlenecek, kontrol 

edilecek ve öğrencilere eşyalarının teslimatını yapacaktır.  

13. Paspas başlıkları su içinde bekletilmeyecektir. 
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TEMİZLİK ÇALIŞMALARINDA UYULACAK KURALLAR 

 

Sorumlu Kişiler: Temizlik Görevlileri 
 

 

TUVALETLERİN TEMİZLİĞİNDE UYULACAK KURALLAR 

 

1. Ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabolar normal temizlik işlemi dışında ayrıca günde 

en az üç kez 1/ 10 sulandırılmış çamaşır suyu ile temizlenecektir.  

2. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri, sabunluklar 

gibi) günde en az üç kez 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile silinecektir. 

3. Tuvaletlerde tek kullanımlık havlu yer alacaktır. Havluların ve sabunluklarda sabunun sürekli 

bulunmasına özen gösterilecektir.  

4. Hava ile çalışan el  kurutma cihazlarımız çalıştırılmayacaktır.  

5. Tuvaletlerin hem içinde hem dışında el antiseptiği bulunacaktır. 

6. Çöpler hijyen kurallarına göre saklanacak ve atılacaktır..  

7. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler ilgili forma işlenerek kayıt 

altına alınacaktır.  

8. Tuvaletlerde kurallara uygun el yıkamaya ilişkin görseller yer alacaktır. 
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FORM ve ÇİZELGELER 

 

ÖZEL LİDERLER OKULLARI ÖĞRETMENLER ODASI KULLANIMI  

BİLGİLENDİRME  FORMU VE TAAHHÜTNAMESİ 

    Öğretmenlerimizin de  COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri Hususunda yeterli 

bilgiye sahip olmaları  oldukça büyük önem arz etmektedir. 

COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için  öğretmenler odasında öğretmenlerin  alması gereken  

genel önlemler aşağıda belirtilmiştir. 

Özel Liderler Okulları öğretmeni olarak : 

• Önlem alınmadığı takdirde COVID-19 mikrobunun bulaşı ve taşıyıcılık  açısından riskli 

olduğunu biliyorum. 

• Maskemi   kuralına uygun olarak takmam, maskem  nemlendikçe  ya da kirlendikçe 

değiştirmek ve çıkardığım maskeyi kuralına uygun şekilde atık kutusuna atmam, 

• Maske değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında  mutlaka el antiseptiği kullanmam, 

• Öğretmenler odasına girip ve çıkarken el antiseptiği kullanmam, 

• Öğretmenler odasına  giriş ve çıkışlarda, masada oturma düzenimi her yöne en az 1 metre 

sosyal mesafe olacak şekilde sağlamam, 

• Öğretmenler odasındaki masada  temaslı takibi için her gün; önceden belirlenen aynı yerde 

(sandalyede) oturmam, 

• Damlacık oluşmaması için Öğretmenler odasında da  yüksek sesle konuşmamam, 

• Kitap,kalem,silgi vb. eğitim malzemelerimi başka   arkadaşlarımla paylaşmamam, 

imzalanacak evrak için sadece kendime ait kalemi kullanmam, 

• Öğretmenler odasının penceresini sık sık açarak doğal havalandırılmasını sağlamam, 

• Öğretmenler odasına misafir kabul etmemem, 

• Öğretmenler odasında  tek kullanımlık bardakla su dışında bir şey yiyip içmemeye dikkat 

etmem  vb. konularda bilgilendirildim. 

    Yukarıda belirtilen kurallara önce kendi ve ailemin sağlığı, daha sonra öğretmen 

arkadaşlarımın, öğrencilerimin sağlığı için uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. 

 

Tarih:  ……./……./20.. 

 

Taahhüt eden: 

Öğretmen adı-soyadı/imzası 
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COVİD-19  VELİ TAAHHÜTNAMESİ 

 

Özel Liderler Okulları COVID-19 Tedbirleri Kitapçığını okudum bilgi edindim.  

• Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması 

durumunda, 

• Aile içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile 

hastane yatışı yapılan kişi varlığında 

• Ailede Kovid19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve 

bu durumu okula bildirmem, 

• Öğrencimi hep aynı kişinin okula bırakıp alması,  

• Öğrencimi 65 yaş üstü yakınımın bırakıp almaması gerektiği  konularında bilgilendirildim.  

 

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul 

yönetimine bildirmeyi ve yer alan diğer kuralları  kabul ve taahhüt ederim.   

     

TARİH : …/…//2020 

 

 

VELİ ADI, SOYADI  

İMZASI 
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ZİYARETÇİ  TAAHHÜTNAMESİ 

 

 

Kuruma giriş yaparken iletişim ve kimlik bilgilerimin kayıt edilmesini, ateş ölçümümün yapılıp 

kayıt altına alınmasını, kurumda bulunacağım sürece maske takacağımı, pandemi uyarılarını 

içeren bilgilendirme formlarına ve okulun talimatlarına uyacağımı, ziyarette bulunacağım 

kişi/birim dışında başka kişi/birime ziyarette bulunmayacağımı, kurumun web sayfasında 

yayınlanan Uyulacak kurallar konusunda bilgilendirildiğimi kabul beyan  ve taahhüt ederim. 

TARİH : …/…//2020 

 

Ziyaretçi  Adı Soyadı 

İmza 

 

Ziyaret Edilecek Kişi/Birim       

 

Giriş Saati     Çıkış Saati 
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