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Sayın Velilerimiz,

Okullarımızda öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışanlarımızın ortak

hareket etmesi, sağlığımızın korunması ve bu süreçte başarılı olmak için

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yönerge ve

rehberler temel alınarak hazırlanan COVID-19 Tedbirleri Kitabının Özetini

bilgilerinize sunuyoruz.

Bu kitapta yer alan kurallar, uygulama belgeleri ve bilgilendirme notları

güncel gelişmeler takip edilerek sürekli güncellenecektir.

Sizlere, ülkemizdeki ve dünyadaki tüm insanlığa sağlıklı günler dileğiyle.
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Nasıl Bulaşır?

COVID-19 daha çok hasta bireylerin öksürmeleri ve 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.
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Belirtileri Nelerdir?

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,

İştahsızlık, Burun akıntısı,

Boğaz ağrısı, Baş ağrısı,

Kas ve eklem ağrıları, Ağır solunum yetmezliği,

Böbrek yetmezliği gibi durumlar Mide bulantısı veya kusma,
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Korunma Yolları

• Kişisel el hijyenini sağlamak,

• Maske takmak ve maskeyi aralıklarla

değiştirmek

• Sosyal mesafe kurallarına uymak olarak

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

2. Ortak kullanım alanları için 2 metrekare için bir kişi olmak üzere aynı

anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci

bulunacaktır.

3. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için

şubelere göre farklı saatler belirlenecek ve uygulanacaktır.

4. 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.

KAPASİTE KULLANIMI DÜZENLEMELERİ
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5. Her gün aynı öğrenciler bir arada olacaktır. Gruplar arası geçişe izin

verilmeyecektir. Grup değişimi yapılmayacak ve gruplardan sorumlu

personel/öğretmen diğer gruplarla temas etmeyecektir.

6. Çocukların günlük grup etkinlikleri durdurulacak, Sanat, müzik, beden

eğitimi ve diğer etkinliklerde grupların birbirine karışması önlenecektir.

7. Okuldaki tüm hizmet alanlarında tüm çalışanlar, öğrenciler ve

ziyaretçilerin sosyal mesafe kuralına uyumlarına dikkat edilecektir.

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

uyulacaktır.

KAPASİTE KULLANIMI DÜZENLEMELERİ
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9. Öğrencilerin oturacakları yerler aralarında en az 1 metre mesafe

olacak şekilde işaretlerle belirlenmiştir.

10. Kütüphanede kalabalığın oluşmasına izin verilmeyecektir.

11. Yemekhanede sosyal mesafenin korunması kuralları aynen

uygulanacaktır. Masa düzeni bu çerçevede yenilenmiştir.

12. Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek ve ara öğün saatleri

gruplara göre belirlenecek aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri

sağlanacaktır.

KAPASİTE KULLANIMI DÜZENLEMELERİ
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13. Aynı anda yemekhane kapasitesinin yarısı kadar öğrenci bulunması

sağlanacaktır.

14. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecekler aralarında en

az 1 metre mesafe olacak şekilde kendilerine ayrılan yerlere

oturacaklardır.

15. Öğrencilerimiz her gün aynı sırada oturacak ve aynı öğrenci grubu ile

bir arada olacaktır.

16. Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan

bulaşmayı azaltmak için çocukların yüz yüze bakarak oturmasını

engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde düzenlenecektir.

KAPASİTE KULLANIMI DÜZENLEMELERİ
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17. Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye

bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacaktır.

18. 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.

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

yerleştirilecektir.

KAPASİTE KULLANIMI DÜZENLEMELERİ
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17. Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye

bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacaktır.
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20. Okul bahçesinde ve oyun oynarken sosyal mesafenin korunması

kuralları aynen uygulanacaktır.

21. Aynı anda okul bahçesinin kapasitesinin yarısı kadar öğrenci

bulunması sağlanacaktır.

22. Öğrenciler oyunlarında oyun grupları ile aralarında en az 1 metre

mesafe olacak şekilde bulunacaklardır.

23. Öğrencilerimizin teneffüs saatleri, asgari sayıda öğrencinin birarada

bulunacağı şekilde/dönüşümlü planlanacak ve teneffüslerde, uygun

sosyal mesafe sağlanarak maske olmadan nefes almalarına imkan

verecek etkinlikler gerçekleştirilecektir.

KAPASİTE KULLANIMI DÜZENLEMELERİ
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24. Güvenlik görevlisi ve nöbetçi öğretmenler öğrencilerin Sosyal

Mesafe kurallarına uymalarını sağlayacaklardır.

25. Okul servis araçlarının giriş ve çıkışında sosyal mesafenin

korunması için kapasitenin yarısı kadar servisin girişine izin

verilecektir.

26. İlkokul öğrencilerinin lavaboya boylarının kolay erişimi ve hijyeni

sağlayabilmek için ilkokul katı lavabolarına yükseltici yapılmıştır.

27. Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak

planlanacaktır.

KAPASİTE KULLANIMI DÜZENLEMELERİ
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1. Maske ile okula gelmek zorunludur.

2. Çalışma ortamında mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta

bulunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenecektir.

3. Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin

olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli

temizlik uygulamaları sürdürülecektir.

4. 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.

GENEL TEMİZLİK DÜZENLEMELERİ

COVİD-19 TEDBİRLERİ    



Özel Liderler Okulları

5. 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.

6. Kuruma gelen öğrenci, öğretmen ve ziyaretçiler, alkol bazlı el

dezenfektanı ile el ve hijyen paspası ile ayakkabı temizliği garanti altına

alınacaktır.

7. Okullarımızda MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerildiği biçimde ve

gerekli araçlarla haftada en az 1 kez genel dezenfeksiyon işlemi

uygulanacaktır.
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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. Personel ve misafirlere çay kahve vb. ikramda bulunulmayacak olup

tek kullanımlık bardaklarla su içilebilecektir.
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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 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.
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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.
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1. Zorunlu olmadıkça okula misafir ya da veli kabul etmeyecektir.

Acil durumlarda okul yönetim görevlisi ile iletişime geçilecektir.

2. Okulumuzda yüz yüze, toplu veli toplantıları bir süre

yapılmayacaktır. Toplu Veli görüşmeleri görüntülü görüşme

araçları ile yapılacaktır.

3. Çocukların okulda olmadığı ya da derste oldukları sırada

yapılacak randevulu görüşmelerin bireysel ziyaretler olmasına

özen gösterilecektir.
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4. Tüm ziyaretçilerin uyacağı kurallar okul girişinde kendilerine

hatırlatılacak bu kurallara uymayı kabul ve taahhüt ettiklerine dair

Ziyaretçi Bilgilendirme Formu ve Taahhütname kuruluşa gelen tüm

ziyaretçilere doldurtulacaktır.

5. Okula girişte tüm ziyaretçilere, öğrencilere ve çalışanlara ateş ölçümü

yapılacak ateşi belirlenen sınırların üzerinde olan hiçbir ziyaretçi,

çalışan ve öğrenci okula alınmayacaktır.

6. Alkol bazlı el antiseptiği ile okula giriş yapacak ziyaretçiler, çalışanlar

ve öğrencilerin el hijyeni sağlanacaktır.
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8. Maskesiz hic bir velimiz-ziyaretçi okulumuza alınmayacaktır. Maskesi

olmayan velimiz girişte maske temin ederek okulumuz binası içerisine

girebilecektir.

9. Ziyaretçi kartları her kullanımdan önce dezenfekte edilecek ve

ziyaretçilere teslim edilecektir.

10. Danışma personeli sosyal mesafe kurallarına uyacak Siperlik /maske

takacaktır.

11. Okul girişinde sosyal mesafeye uygun biçimde Ziyaretçilerle iletişim

kurulacaktır.
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12. Ziyaretçi ve velilerin Okul girişinde bulunacakları alanda sosyal mesafe

kurallarına uygun oturma düzeni oluşturulacak bazı koltuklar boş

bırakılacaktır.

13. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerimiz

sosyal mesafe kurallarına uyacak ve mutlaka maske takacaktır

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

yapılmayacaktır.
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15. Ziyaretlerin kısa tutulması için gereken uyarılar yapılabilir.

Velilerimize anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz.

16. Öğrencimizi her gün aynı velinin alması ve bırakması sağlanacaktır.

17. Öğrencimizi büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta

yatan hastalığı olanlar bırakıp almayacaktır.

18. Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler; velileri tarafından okul dışında

teslim alınıp bırakılacaktır.
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19. Okul dışından Üniversitelerden, Kurumlardan gelen Okulumuzun

İncelenmesi ve ortak çalışmalar yapılmasına yönelik talepler bir

süreliğine kabul edilmeyecektir.

20. Kalem kullanmak gerektiğinde çalışanlar ve ziyaretçiler kendilerine ait

kalemleri kullanacaktır.

21. Okul dışından gelen Kargo, Kitap vb ürünler Okula girmeden önce Okul

dışında uygun bir yerde bekletilecek ürünlerin dezenfektesi sağlanarak

binaya alınacaktır.
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1. Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19 un

belirtileri, bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında yeterli ve

gerekli bilgiler verilecektir.

2. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtisi olan hiçbir öğrenci,

çalışan okullarımıza alınmayacaktır.

3. 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.
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4. 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.

5. Çalışanlarımızın girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülecek ve kayıt

altına alınacaktır.
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6. Şüpheli vaka tanımına uyan ateşi yüksek öğrencimiz tespit edilmesi

halinde okulumuzda belirlediğimiz bir izole odasında beklemesi sağlanacak,

Okul Sorumlusu bilgilendirilecektir.

7. Hastalık şüphesi taşıyan öğrenci-çalışanın ailesi ile iletişime geçilecek

ilgili kişinin eve/sağlık kuruluşuna gönderilmesi sağlanacak, durum okul

yönetimi tarafından ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecektir. Test sonucu

alınana kadar sınıftaki/grup odasındaki çocukların diğer

sınıflardakilerle/grup odasındakilerle teması kısıtlanacaktır. Öğrenci velisi

bilgilendirilecek ve uygun nakil şartları sağlanarak ilgili sağlık kurumuna

ulaştırılacaktır.
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8. Çalışan ya da öğrencilerden doğrulanmış hastalığı olanların tedavi ve

iyileşme süreçleri takip edilecek semptom göstermeyenlerin

iyileşmesini takip eden 14 gün izolasyon süresi sonrasında okula

dönüşleri sağlanacaktır.
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COVİD-19 TEDBİRLERİ    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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COVİD-19 TEDBİRLERİ    

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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COVİD-19 TEDBİRLERİ    

KORUNMAK İÇİN



Özel Liderler Okulları

Her şey sağlığınız için...

COVİD-19 TEDBİRLERİ    

Sağlıklı Günler Dileriz...
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Özel Liderler Okulları


