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SALGIN DÖNEMİ
HAZIRLIKLARI
Okul Sağlığı Takip ve Denetleme Kurulu ile İş Sağlığı
ve Güvenliği Kurulu tarafından hazırlanmıştır.
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2.3.10 ASANSÖRLERİN KULLANIMI

Sayın Veliler,
Sevgili Öğrenciler,
Değerli Çalışanlarımız,

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgını, 16 Mart 2020 tarihinden
itibaren bizleri farklı bir yaşam şekli ve eğitim-öğretim süreci ile karşı karşıya getirdi.
Gerek ulusumuz, gerekse tüm insanlık adım adım normalleşme sürecine hazırlanırken,
bizler de çok özlediğimiz okulumuza dönmeyi, öğrencilerimizle yeniden beraber olmayı
sabırsızlıkla bekliyoruz.
Bu yıl, önceki yıllarda yaşadığımız tatil sonu “Okula Dönüş” süreçlerinden daha farklı bir
eğitim-öğretim yılına başlıyoruz.
Bu nedenle, okul içi eğitim öğretim çalışmalarımızda ve okul dışı yaşamımızda hepimizin
üzerine düşen görev ve sorumluluklarımız olacaktır. Bu sorumlulukları dikkatli bir şekilde yerine
getirmek, sağlığımız açısından önem taşımaktadır.
Okula dönüş öncesinde kurumumuzda yaptığımız çalışmalardaki öncelikli hedeﬁmiz
öğrencilerimiz olmak üzere, her birimizin sağlığını tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldırarak,
sevgili öğrencilerimizin mutlu, sağlıklı ve coşkuyla eğitim öğretime başlamalarıdır.
2020-2021 eğitim-öğretim yılı boyunca alınacak önlemleri belirlemek, süreci
denetlemek, gerekli güncellemeleri yapmak ve geliştirmek amacıyla “Okul Sağlığı Takip ve
Denetleme Kurulu” oluşturulmuştur.
Haziran ve temmuz aylarında, “Yerleşke binaları ve ortak alanların hazırlanması,
personel bilgilendirme, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri, hijyen kuralları, kişisel koruyucu
malzeme kullanımı, yemek ve servis kullanım önlemleri” konularında çalışmalarımızı planlamaya
başladık.

21 Eylül tarihinde çocuklarımızla buluşabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Okul yönetimi,
çalışanlar, aileler ve öğrencilerimizle, tüm ÇEK ailesi olarak, salgınla mücadeleye destek
vermeliyiz.
Ayla Okumuş
Okul Müdürü
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Sınıf oturma düzenleri, binanın ve eğitim-öğretim ortamlarının düzenlenmesi, telaﬁ ve
uyum programı kapsamındaki önleyici çalışmalar, Sağlık Bakanlığı tarafından istenen
“Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” kütüphane, yemekhane ve asansörlerin kullanım
talimatlarını da güncellerimize ekledik.

KORONAVİRÜS’Ü ÖNLEMLER YENER
COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas
yoluyladır. Okullar toplu bulunulan yerlerden olduğu için
COVID-19 bulaşma açısından risklidir. Okullarda COVID-19
bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç
yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi,
öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının
üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç
tüm öğrenci ve çalışanlar için sabah evde başlar ve yine
akşam evde tamamlanır.
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE
ÇALIŞMA REHBERİ
Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması

OKUL SAĞLIĞI GENEL BİLGİLENDİRME
Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19 hastalığını salgın ilan etmesinden bu yana uzun bir süre geçti.
“Okul Sağlığı Takip ve Denetleme Kurulu ve İş Güvenliği ve Sağlığı Birimi” süreci yakından izledi.
Okulumuzda yürütülen ve bu dokümanda kısaca özetlenen tüm çalışmalar planlama, uygulama,
kontrol etme, önlem alma aşamalarında sürekli olarak değerlendirilecektir.
Kitapçık, içerdiği uygulama ilkelerine tüm okul paydaşlarının uyması ile amacına ulaşacaktır.
Okul Sağlığı Takip ve Denetleme Kurulu,
İş Güvenliği ve Sağlığı Birimi

w w w . c a g d a s . o r g . t r
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1.2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1.1 YERLEŞKE VE BİNALARIN HAZIRLANMASI
Okulumuzun bulunduğu yerleşke 18.768 metrekaredir. 15.000 metrekare açık alan ve
10.613 metrekare kapalı kullanım alanı bulunmaktadır. Maksimum öğrenci ve çalışan
sayısına ulaştığımız dönemde kişi başına 10 metrekare düşmektedir. (Sağlık Bakanlığı
rehberinde okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde çalışan ve öğrenci
planlaması yapılması önerilmektedir)
Okul temizlik planı T.C. Sağlık Bakanlığı genelgeleri esas alınarak; hangi alanın, ki m
tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği
belirlenmiştir. Temizlik planının uygulanması idari işler sorumlusu tarafından kontrol
edilecektir.
Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (danışma, sınıf, tuvalet,
oﬁsler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile tüm
gün açık tutulacaktır.
Tüm tuvalet ünitelerindeki musluklar ve sabunluklar algılayıcı özellikte olup gün içinde
belirli aralıklarla dezenfekte edilecektir. Binamızdaki tüm çöp kutuları kapaklıdır.
Okula giriş noktalarına hijyen paspasları, danışma alanı ve sınıﬂara el antiseptiği
yerleştirilmiştir.
Tüm personelin ve öğrencilerin okula girişinde ateşleri ölçülecektir.
Sınıﬂar, atölyeler, yemekhaneler, konferans salonu, spor salonu gibi toplu kullanım
alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1.25 metre olacak şekilde
düzenlenmiştir.
Tüm öğrenciler su mataralarını yanlarında getirecekler. 500 ml’lik extra pet şişe sularını
günlük kullanım için yanlarında bulundurabilirler.

Asansörlerimiz zorunlu bir durum olmadıkça kullanılmayacaktır. Zorunlu kullanım
durumlarında asansörlerde asılı olan bir kişilik kullanım kuralına uyulmalıdır.
Tüm okul bölümleri ve sınıﬂarımız için el yıkamanın önemini vurgulayan, uygun maske
kullanımını gösteren, sosyal mesafe önemini hatırlatan posterler asılacaktır.
Çalışanlar okula giriş-çıkışlarında manyetik kartlarını temassız kart okuyucularına
okutarak geçiş sağlayacaktır.
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Tüm koridorlarda maske ve mendil atıkları için temas gerektirmeyen, üstü kapalı ve
pedallı hijyen çöp kovası bulunacaktır. Çöp kovasına atılan maskeler gün sonu
poşetlenerek 48 saat bekletildikten sonra atılacaktır.

KORONAVİRÜS’Ü
TEDBİRLER
YENER.

w w w . c a g d a s . o r g . t r
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1.2. TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ
Zemin temizliği günde iki kez yapılır. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması
durumunda da bu sayılar artırılır. Temizlik / dezenfeksiyon işlemi sırasında kuru paspas
yerine nemli paspas kullanılır. Kusma, kanama vb. gibi durumlar nedeniyle yüzeylerin
kan ya da vücut sıvısı ile kirlenmesi söz konusu olduğunda eldiven takılarak kağıt havlu
ile kirli yüzey temizlenir, 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu dökülerek 5 dakika beklenir.
Sınıﬂar günde iki defa, lavabolar ise her teneﬀüste temizlenecektir.
ASANSÖRLERİN TEMİZLENMESİ
Asansörlerin iç ve dış tuş takımları günde en az 2 kez, kabinler her gün sonunda
temizlenir.

1.3 EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ
Oﬁs alanları ve bekleme alanları, sosyal mesafe kuralarına göre yeniden düzenlenmiş ve
işaretlenmiştir.
Tüm dersliklerimiz 50-55 metrekare arası büyüklüktedir. Eğitim ve çalışma ortamları,
Sağlık Bakanlığı rehberinde belirtilen sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiş,
her alanda maksimum kaç kişi bulunabileceği belirlenmiş ve yer işaretlemeleri
yapılmıştır. Sınıﬂarda yüz yüze gelmeyecek oturma düzeni planlanmış ve yer
işaretlemeleri yapılmıştır. Sınıﬂarımızda dersler sırasında öğretmen dahil öğrenciler
arasında en az 1,25 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmuştur.
Güncel Sağlık Bakanlığı Rehberi uyarınca; tüm çalışan ve öğrencilerin kuralına uygun
(Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği ) şekilde maske takması zorunludur.
Çalışanlar ve öğrenciler dinlenme zamanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Öğrencilerin bu konuda desteklenmesi için
eğitim materyalleri ve oyunlar planlanmaktadır, nöbetçi öğretmenler konuyu takip
edeceklerdir.

Tüm çalışanlar ve öğrenciler oﬁslerde ve sınıﬂarda kendileri için belirlenmiş yerlerde
değişiklik yapmadan oturacaklardır.
Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmış ve mecburi durumlarda tek kişilik kullanılması
gerektiği görsel ve yazılı olarak belirtilmiştir.
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Ders saatleri ve öğle yemeği araları öğrencilerin toplu halde bir araya gelmelerini
engelleyecek şekilde düzenlenmiştir. Gün içi sosyal mesafe ve hijyen kurallarını
hatırlatan anonslar yapılacaktır.

w w w . c a g d a s . o r g . t r
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2. 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE UYGULANACAK ÖNLEMLER
2.1. TELAFİ EĞİTİMİ VE UYUM PROGRAMI KAPSAMINDAKİ ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR
Velilerimize Sağlık Bakanlığı Rehberinde yer alan “Bilgilendirme Formu ve
Taahhütname” iletilecek, taahhütname çıktısı veli tarafından imzalanarak okul
açılışından önce okula teslim edilmesi istenecektir. (Ek 1. Bakınız Sayfa 21)
Okulda bulunan tüm çalışan, 12 yaş ve üzeri öğrenciler kuralına uygun şekilde maske
takmalı, maskeler nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Öğrenciler gün
boyunca ihtiyaç duyacakları sayıda maskeyi yanlarında getirmelidir. Cerrahi maske
kullanılmalıdır.
Okulumuzda zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.
Öğrencilerin getirilmesi ve alınması sırasında veliler ve okul personeli sosyal mesafe ve
maske kullanım kurallarına uyar. Öğrencinin veli tarafından okula getirilip okuldan
alındığı durumlarda; mümkün olduğunca 65 yaş altı ve kronik bir hastalığı olmayan
kişilerin öğrenciyi getirip götürmesi ve bu kişinin aynı kişi olması sağlanmalıdır. Okula
giriş-çıkış saatlerinde öğrenciler okul binası dışında teslim alınıp bırakılmalıdır.
Sağlık Bakanlığı Rehberi gereği, öğrenci ve çalışanların devamsızlıkları takip edilerek
olası devamsızlık artışları İl / İlçe Sağlık Müdürlüğü /Toplum Sağlığı Merkezlerine
bildirilecektir.
Öğrencilerin okula dönüşünden önce, tüm çalışanlarla, COVID-19’un bulaşma ve
korunma yolları ile okulumuzda alınan önlemler üzerinde durularak bilgiler
güncellenecektir. Öğrencilerin okula döndüğü ilk haﬅa, uyum programı kapsamında her
sınıf düzeyine uyarlanmış hastalık ve korunma hakkındaki bilgiler verilecek, okulumuzun
aldığı tedbirler ve öğrencilerimizden beklenenler anlatılacaktır.
Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli olduğu
bildirildiğinden, yüksek sesle yapılan aktiviteler tercih edilmeyecektir. Öğrenciler
arasında oyun hamuru, kağıt, makas, kitap, kalem, cetvel vb. eğitim malzemelerinin
alışverişi yapılmaması vurgulanacaktır.

w w w . c a g d a s . o r g . t r
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2.1.1. OKUL ÇALIŞANLARI VE ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK KONTROLÜ
Okula dönüş öncesi tüm çalışanların okulun kapalı olduğu dönemdeki bulaşıcı hastalıklar
ile ilgili sağlık bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde birlikte
geçirdiği kişilerin:
•

COVID-19 belirtileri seyahat bilgisi,

•

Son 14 günde kalabalık bir toplantı/organizasyonda yer alıp almadığı sorulur.

Sorgulama sonrasında COVID-19 hastalık şüphesi bulunan kişinin 184’ü araması ya da
bir sağlık kurumuna başvurması okul doktoru tarafından istenir. Kişinin durumu
netleşinceye kadar evde ya da hastanede izolasyonu beklenir ve takip edilir.
Inﬂuenza, döküntülü hastalıklar, konjonktivit gibi diğer bulaşıcı hastalıkların da okullarda
hızlı yayılabildiği dikkate alınarak, benzer hassasiyetlerin bu hastalıklarda da
sürdürülmesi esastır.

COVID-19 hastasıyla TEMASLI Olmak Nedir?
Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım
araçları) 1 metreden yakın mesafede bulunmuş kişiler,
Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım
araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler,
1metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler
COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak
bulunmuş kişiler.
Kaynak: Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi (14.4.2020)

w w w . c a g d a s . o r g . t r
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2.1.2. COVID-19 HASTALIĞI ŞÜPHESİ OLUŞMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR
Okul sınırları içindeki çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş, öksürük ya da
solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa:
Durumu ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini haberdar eder.
Sağlık birimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir.
Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Öğrenci velisinin, yetkilinin verdiği talimatlara
uymaları ve en kısa sürede okuldan ayrılmaları sağlanır.
Öğrenci okuldan ayrılana kadar izolasyon alanlarında bekletilir. Öğrencinin yanında bir
refakatçi gerekirse, hâlihazırda temas etmiş olduğu bir çalışan ile birlikte izole edilir.
Çalışan tek kullanımlık önlük, gözlük/siperlik, eldiven, maskeden oluşan kişisel koruyucu
ekipmanlarını kullanmak zorundadır. Diğer temaslıların en kısa sürede izolasyonu
sağlanır.
İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.
Hastalanan öğrencinin sınıfı boşaltılır, 24 saat süreyle boş tutularak havalandırıldıktan
sonra, temizliği yapılır. Temizliği yapan kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık
önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanır.
Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekânlar, kimlerle ne süre ile
temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. Hastanın bulunmuş olduğu
alanlara giriş kısıtlanır.
Sağlık birimi kişinin COVID-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan ya da öğrenci
COVID-19 değilse bile sağlık kuruluşundan okula dönüşünde sakınca olmadığına dair
hekim raporunu okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir.

2.1.3. COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN TEDAVİ SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ
• Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından “okula
dönmesinde sakınca olmadığı”na dair raporu ile okula kabul edilir.
•

İlgili idareci akışın gerçekleşmesini sağlar.

11

Çalışanların ve öğrencilerin okul ile ilgili seyahat ve gezileri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
06.03.2020 ve 17.03.2020 tarihli yazıları gereğince, zorunlu olmadıkça spor
müsabakası, yarışma, sempozyum, konferans, proje, uluslararası toplantı ve benzeri
etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurt dışına seyahat etmemeleri istenir.
Yurt dışından dönecek çalışan veya öğrenci olması durumunda 14 günlük izolasyon ve
işyeri hekiminin değerlendirmesi sonrasında okula başlayabilecektir. (Çalışan ve
öğrencilerin aile fertlerinden birinin yurt dışından dönme ya da uluslararası katılımlı bir
toplantıya katılma durumu var ise aynı değerlendirme uygulanır.)

w w w . c a g d a s . o r g . t r

2.1.4. YURT İÇİ VE YURT DIŞI SEYAHAT UYGULAMALARI

2.2. KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI
Tüm çalışanlar, 12 yaş ve üzeri öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske
takmakla yükümlüdür. Cerrahi maske olmalıdır.
Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görevleri
yerine getirirken eldiven kullanır, bunun dışında okul genelinde eldiven
kullanılmamaktadır.

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
2.3.1. OKUL GİRİŞ / ÇIKIŞ
Okula giriş-çıkışları eğitim-öğretim başladığında ilkokul ve ortaokul kapılarından
yapılacaktır.
Okula giriş yapacak çalışanların ve öğrencilerin ﬁziksel mesafeyi gözeterek giriş–çıkış
yapabilmeleri önemlidir, bu nedenle kapıda yığılmaların önlenmesi için uyarı ve
işaretlemeler yapılacaktır.
Binaya giren herkes hijyen paspasına basıp, antiseptik standında ellerini temizleyip,
ateşi ölçüldükten sonra giriş yapacaktır.
Çalışanlar giriş ve çıkışlarda yaka kartlarını temassız olarak okuyuculara okutacaktır.

2.3.2. OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER
Sınıﬂar ve tüm çalışma ortamları (oﬁsler, atölyeler vb.) Sağlık ve Millî Eğitim
Bakanlığının kararları doğrultusunda ﬁziksel mesafeye uygun işaretlemelerle
düzenlenmiştir.
Tüm çalışma ortamlarının (oﬁs, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve pencereleri
açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanır.

Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının kendisi
tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra teknik ekip
tarafından; ve yine ortak kullanımda olan bilgisayar ve diğer teknik ekipmanlar
sorumlular tarafından temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve sonrasında
eller yönergeye uygun yıkanarak zaman planlaması buna göre yapılır. Bilişim Teknoloji
sınıﬂarında yapılan derslerden sonra bilgisayarlar dezenfekte edilir.
Asansörler zorunlu durumlar (hastalık ve sakatlık, yük taşıma) dışında kullanılmaz.
Asansör kabinlerinin kapasitesi ﬁziksel mesafe kuralına uygun olarak sınırlandırılmış ve
gerekli işaretlemeler yapılmıştır
Tüm temizlik ekibi çalışanlarının görev alanı belirlenmiştir.
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Öğrencilere, çalışanlara ve velilere ﬁziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme kullanımı,
selamlaşma-vedalaşma alışkanlıkları, öksürme-hapşırma adabı, el-solunum hijyeninin
sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmelerle hatırlatmalar yapılır.

2.3.3. PERSONELİN COVID-19 DÖNEMİNDE TOPLANTI VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Zorunlu haller dışında yüz yüze yapılan toplantı ve eğitimler salgın süreci bitene kadar
ertelenmiştir. Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimler sosyal
mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurmak şartıyla minimum kişi ile
gerçekleştirilir.

2.3.4. SERVİS KULLANIMI
Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kararlar
doğrultusunda planlanır.
Araçlar; sabah servisi öncesi, çalışan ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer
şekilde okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır.
Bütün araçlarda kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti bulundurulur.
Araç kokusu kullanılmaz. El antiseptiği çalışan kullanımı içindir. Gerektiğinde
öğrencilerin güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanmasına izin verilir.
Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar boş bile olsa araca maskeli olarak ve el
antiseptiği uygulaması yaptıktan sonra biner.
Öğrenciler, her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı olarak 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 yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer
döşemesinin temizlenmesi haﬅalık olarak yapılır. Gerektiğinde sıklaştırılır.
Araçlarda düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyonu yapılır.
Gereğinde ilave ilaçlama uygulanır.
Sürücü ve rehberlerin ﬁziki durumları gözlenir. Hasta çalışanların tedavi ve istirahati
bitmeden okula dönmemeleri beklenir. Hazırda yedek sürücü ve rehber bulundurulması
esastır.
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Yemekhane alanı 3 katlı ve 1043 metrekaredir. Aynı anda toplam 450 kişiye hizmet
verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. Yemekhanenin 340 metrekare bağımsız mutfak
alanı bulunmaktadır.
Okul yemekhanesi, merkezi havalandırma sistemleri ile doğal hava sirkülasyonunu
sağlanarak havalandırılmaktadır.
Havalandırma sistemlerinin bakımı ve ﬁltre değişimleri düzenli olarak üretici ﬁrma
önerileri doğrultusunda yapılmaktadır.
Havalandırmanın desteklenmesi ve temasın azaltılması amacı ile tüm yemekhane
kapıları sürekli olarak açık tutulacaktır.
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2.3.5. YEMEKHANE KULLANIMI

Tüm çalışan ve öğrencilerin yemekhane girişlerinde yemekten hemen önce ve yemekten
hemen sonra elleri dezenfekte edilecektir. Bu amaçla yemekhane girişlerine de ilave
olarak sensörlü dezenfektan yerleştirilmiştir.
Yemek saatleri gruplara göre ayrı ayrı (ortaokul ve ilkokul saatleri ayrıdır), masalar ve
sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.
Kişilerin her gün aynı masada yemek yemesine dikkat edilerek planlama yapılacaktır.
Salgın döneminde self servis olmayacaktır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz,
ekmek ve peçetelik bulundurulmayacaktır.

2.3.6. TEDARİKÇİ FİRMALAR İLE İLGİLİ SÜREÇLER
Temizlik, sarf malzeme vb. tüm ihtiyaçlar kontrollü bir şekilde tedarik edilerek
korunaklı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun olacak şekilde muhafaza
edilmektedir.
Firma seçimlerinde, tedarik zincirindeki her bir tedarikçinin bütünlüğü ve sağlamlığı
hakkında araştırma yapılır.

2.3.7. DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA DÜZENİNDE ÇAY OCAKLARININ KULLANIMI
Çay ocağımızda hijyen eğitimi almış çalışan sorumludur ve kullanım alanı
sınırlandırılmıştır. Çalışan sorumlu dışında herhangi bir personelin girmesi yasaktır.

2.3.8. KÜTÜPHANE KULLANIMI
Eğitim-öğretim dönemi başlangıcına kadar kütüphanemiz faaliyette değildir.
Kütüphanemiz faaliyete geçtiğinde maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin
korunması ile ilgili önlem ve işaretlemelere uyulacaktır.
Bu dönemde kütüphanelerin havalandırmaları kapı ve pencereler açık tutularak
yapılacaktır. Böylece kapı kollarına temas da azaltılmış olacaktır.

Öğrencilerin kütüphaneden ödünç aldıkları kitaplar iade sonrası belirli bir süre karantina
alanlarında tutulduktan sonra yeniden ödünç verilebilecektir.

2.3.9. KİTAP-KIRTASİYE-KIYAFET ALIŞVERİŞİ
Kitap, kırtasiye, kıyafet satışları okulumuzda yapılmaktadır. Salgın önlemleri
doğrultusunda hazırlanan satış günü ve saatleri doğrultusunda hareket edilecektir.
Alınan kitap ve kırtasiye malzemeleri eve götürülüp, kaplanıp etiketlendikten sonra
öğrenci ile okula gönderilecektir. (Tek seferde olmayabilir). Küçük sınıf öğrencilerimizin
kitapları öğretmeni ile birlikte dolaplarına yerleştirilecektir.
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Kütüphanelere tüm giriş ve çıkışlar ders öğretmeninin kontrolünde yapılacaktır.

2.3.10. ASANSÖRLERİN KULLANIMI
Okulumuzda zorunlu olmadıkça asansörler kullanılmamaktadır. İlköğretim binasındaki
asansör maksimum 8 kişi kapasitelidir. Zorunlu hallerde ilköğretim binasındaki
asansörü sadece bir kişi kullanabilir. Asansör kapılarında bekleme, asansöre biniş ve iniş
sırasında maske kullanma ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilecektir.

3.2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM SÜRECİNDE UYGULANACAK ÇALIŞMALAR
3.1. EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Tüm öğrenci, çalışan ve velilerin destek ve eğitim ihtiyacı, uygulanan ihtiyaç analizleri
sonuçlarına göre şekillendirilir.
Eğitimler görsel materyallerle ve müfredat içindeki düzenlemelerle desteklenir.
Bu eğitimler aşağıdaki başlıklar altında yer alır:
- Çalışan sağlığı ve iş güvenliği
- Okul güvenliği
- Psikodestek çalışmaları (Stresle baş etme, uyum vb.)
- Fiziksel sağlık
- Bulaşıcı hastalıkların

3.2. DESTEK PROGRAMLARI
Okula dönüş sürecinde Rehberlik Bölümü bünyesinde yapılacak çalışmalar: Önleyici
çalışmalar ve uyum çalışmaları olmak üzere iki farklı alanda planlanmıştır. Önleyici
çalışmalar; salgın sürecine dair duyguların takibi, yönetimi ve krize dönüşmesinin
engellenmesini kapsar. Öğrencilerin hayatlarındaki her değişim bir stres ve kaygı sebebi
olabilir. Veliler de sürecin evdeki boyutunu doğru yönetebilmek, öğrencileri
destekleyebilmek üzerine bilgilendirilecektir. Okula yeni kayıt olan öğrencilerin uyum
süreçleri de planlanan çalışmalar ile takip edilecektir.
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3.3. REHBERLİK PROGRAMI
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4.İLETİŞİM
Okul Sağlığı Takip ve Denetleme Kurulu okulumuzda acil durum, afet ve salgın hastalık söz konusu
olduğunda bilgilendirme, önlem alma, korunma ve müdahale süreçlerini yürüten komitedir.

Okul Sağlığı Takip ve Denetleme Kurulu Üyeleri
* Ebru Yılmaz /İlkokul Müdürü

* Ayla Okumuş/Ortaokul Müdürü

* Kenan Yiğit /İlkokul Mdr. Yrd.

* Caner B.Taner / Ortaokul Mdr. Yrd.

* Sevim Dönmez/ İlkokul Mdr. Yrd.

* Burcu Yeşerdir / Ortaokul Mdr. Yrd.

* Sine Çelik/ İlkokul Eğitim Koordinatörü

* Bilgen BEZEN /PDR Bölüm Başkan

* Zekiye Sarıoğlu /PDR Bölüm Başkanı

* Esra Koçaklı / Öğretmen

* Esranur Turfan/ Öğretmen

* İrem Soyarslan / Öğretmen

* Aslıhan Kalkan / Öğretmen

* Mehmet Gökay /Öğretmen

* Ecem Ezgi Özurgancı /Öğretmen

* Ali Rıza Günay/ Öğretmen

* Behiye Dursun / Öğretmen

* Sema Kaya / Öğretmen

* Nigar Topçu / Öğretmen

* Burçin Karslı /Öğretmen

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulı Üyeleri
*Dr. Nedim tıkız / Okul Doktoru
*Şermin Biçer (Hemşire)
*Selin Gündür (İSGB)
*Rıza Kartal (İSGB)

5.REFERANS
•

T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi, 17 Temmuz 2020

• T.C Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Koronavirüs Koruma ve Kontrol Önlemleri. Mart 2020
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• Mart 2020 American Industrial Hygiene Association (AIHA)Reopening: Guidance for
Schools

EK.1
BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
ÖZEL 3 MART İLKOKULU / ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE,
Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması,
aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi
ile hastane yatışı yapılan kişi olması ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması
durumlarında çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği
konusunda bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme
sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. …./…../20…..

Taahhüt eden:

Okul Yetkilisi:

Veli /Vasinin adı soyadı:

Adı Soyadı:

İmzası:

Görevi :

Öğrenci Adı Soyadı:

İmzası:

Sınıfı :……/…….
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