


  
Sevgili Öğrencilerimiz ve Velilerimiz;
Bildiğiniz gibi ülkemiz ve dünya COVİD-19 salgını ile mücadele etmektedir. Bizler de Açı Eğitim Kurum-
ları olarak siz öğrencilerimize güvenli bir eğitim ortamı sunmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 
Tüm öğrencilerimizden, velilerimizden, öğretmenlerimizden ve çalışanlarımızdan Sağlık Bakanlığı ve MEB 
tarafından belirtilen, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı ve 
MEB’in açıklamaları doğrultusunda alınan önlemlerde değişiklikler ya da güncellemeler yapılabilir. Okul 
Otomasyon programımız sayesinde tüm öğrenci ,öğretmen ve velilerimizle aldığımız önlemleri güncel olarak 
paylaşacağımızı duyurur, anlayışınız ve katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

ÖĞRENCİLERİN SORUMLUKLARI

➢Ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi hastalık belirtisi olan 
çalışanlarımız ve öğrencilerimizin okula gelmemeleri, aynı gün içerisinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, 
teşhis ve istirahat raporlarını okul idaresine sunmaları zorunlu kılınmıştır.
➢Öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızı okul girişinde görevli personel karşılayacak olup, temassız ateş ölçerle 
ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 37.5 ve üzeri olan kişiler uygun bir yerde bekletilip, 15 dakika sonra tekrar ateş 
ölçümü yapılacaktır. Kişinin ateşinin tekrar 37.5 ve üzeri çıkması durumunda kişiye gerekli izolasyon önlem-
leri uygulanıp  en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilecektir.
➢Okul içerisinde tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve çalışanlarımızın kurallara uygun olarak maske 
takması zorunludur.
➢Tüm sınıflarımızda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiştir.
➢Öğrencilerin sürekli aynı sırada oturmalıdır.
➢Öğrenciler aralarında kalem, silgi vb. alışverişi yapmamalıdırlar.
➢Sınıflarda yiyecek ve içecek tüketilmesi yasaklanmıştır.
➢Öğrencilerimiz sık sık sınıflarında bulunan el antiseptiği ile ellerini dezenfekte etmelidirler.
➢Tüm sınıflarımıza ve ortak kullanım alanlarına bilinç ve farkındalığı arttıracak afiş ve posterler asılmıştır.
➢Öğrencilerimiz ders aralarında koridorlarda sosyal mesafeyi aşacak şekilde bir araya gelmemelidirler.
➢Öğrencilerimiz maske, siperlik, eldiven gibi malzemeleri okul içerisinde uygun noktalara yerleştirilen ‘tıbbi 
atık’ kumbarasına atmaları gerekmektedir.

 
 VELİ SORUMLULUKLARI

➢Aile içerisinde ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi hastalık belir-
tisi olan ya da COVİD-19 tanısı olan veliler çocuklarını okula göndermemelidirler.
➢Veliler çocuklarını okula bırakırken ya da okuldan alırken maske takmalı ve sosyal mesafe kuralına uy-
malıdır.
➢Her gün aynı velinin öğrenciyi okuldan alması ve okula bırakması sağlanmalıdır.
➢-Büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üzeri kişiler veya kronik hastalığı olan kişiler öğrencileri okuldan alıp 
okula bırakmamalıdır.
➢Veliler öğrencileri okula teslim ederken ve okuldan teslim alırken bina dışında beklemelidir.

OKULUMUZDA ALINAN GENEL ÖNLEMLER

➢Okul binalarımızın genel temizliği sürekli ve düzenli olarak su ve deterjanla yapılırken, yine binalarımızda 
düzenli olarak dezenfeksiyon işlemi uygulanmaktadır.
➢Okul binalarımızın havalandırma sistemleri ‘temiz hava’ sağlamaktadır. Ayrıca okul binalarımız düzenli 
olarak doğal havalandırmayla da havalandırılmaktadır.



➢Okul girişlerimizde görevli personel tarafından temassız ateş ölçerle çalışanlarımızın, öğretmenlerimizin 
, öğrencilerimizin ve ziyaretçilerimizin ateşi ölçülmektedir, ateşi 37,5 ve üzeri çıkan kişiler kayıt altına alın-
acak, 15-20 dakika sonra ikinci ateş ölçümünde kişinin ateşinin 37,5 ve üzeri çıkması durumunda gerekli 
izolasyon önlemleri uygulanarak en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
➢Okul girişlerinde görevli personelimiz maskesiz okula girişe izin vermemektedir.
➢Okul girişlerinde görevli personel tarafından ziyaretçilere ziyaretçi bilgilendirme formu ve ziyaretçi taah-
hütnamesi doldurtulmaktadır.
➢Okul girişimize, ortak kullanım alanlarına, tüm sınıflarımıza, yemekhane, lavabo, spor salonu, asansör, kan-
tin vb yerlere %70 alkol bazlı el antiseptiği konulmuştur. Düzenli olarak kontrolleri yapılmakta ve dolulukları 
kontrol edilmektedir.
➢Tüm çalışanlara maske ve dezenfektan tedariği sağlanmaktadır.
➢Ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm çalışanların ağız ve burun bölgesini kapatacak şekilde 
maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması zorunlu kılınmıştır.
➢Ortak kullanım alanlarına ve sınıflara bilgilendirme afişleri asılmıştır.
➢Kullanılmış maske, siperlik , gözlük ve eldivenler , okul içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilmiş ‘maske ve 
eldiven atık kutularına’ atılacak ve bu atıklar usulüne uygun şekilde imha edilecektir.
➢Okul içerisinde bulunan tüm sebiller kaldırılmıştır. Kapalı kutuda bardak su kullanılmaktadır.
➢-Çamaşır suyu ile tuvaletlerin, sprey dezenfektanlarla tüm kapı kolları , sık dokunulan ortak alanların saat 
başı temizliği yapılmaktadır. Her yüzeye farklı bez kullanılmakta,bu bezler kullanım sonrası hipoklorid ya da 
başka bir dezenfektanla dezenfekte edilmektedir.

 SINIFLAR

➢Sınıflarımız sürekli ve düzenli periyotlarla temizlenmekte ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmaktadır.
➢Her sınıfımızda % 70 alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.
➢Sınıflarımızda havalandırma işlemi dışarıdan taze hava gelecek şekilde ayarlıdır.
➢Sınıflarımız her ders arasında doğal havalandırma yöntemi ile havalandırılmaktadır.
➢Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.
➢Sınıflarımızda pedallı atık kumbaralarımız mevcuttur.
➢Sınıflarımıza farkındalığı ve bilinci artıracak afişler asılmıştır.
➢Sınıf içerisinde oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiş olup , öğrencilerin sürekli aynı 
sırada oturmaları sağlanmıştır.
➢Öğrenciler sınıf içerisinde kalem, defter, kitap vb. kişisel eşya paylaşımı yapmamaları konusunda sık sık 
bilgilendirilmektedir.

YEMEKHANE

➢Yemekhane girişlerinde % 70 alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmaktadır.
➢Öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar yemek öncesi ve sonrasında ellerini el antiseptiği ile dezenfekte etme-
leri konusunda bilgilendirilmiştir.
➢Yemekhanede oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiştir.
➢Yemekhane görevlileri önlük, bone, maske, siperlik ve eldiven kullanacaklardır.
➢Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanmakta, paketli gıdalar uygun şekilde 
silinmektedir.
➢Çatal, kaşık, bıçak, peçete ve kürdan tek kullanımlık ,kişiye özel olarak poşetlenmektedir. Açıkta baharatlık, 
sos vs. bulundurulmamaktadır.
➢Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. 
Gün sonunda yemekhane ve kantinde çamaşır suyu ve sprey ile detaylı temizlik ve dezenfeksiyon yapılmak-
tadır.



ASANSÖR

➢Asansörlere farkındalığı ve bilinci arttıracak afişler asılmıştır.
➢Asansörlerde %70 oranında alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.
➢Asansörlerin zeminine sosyal mesafe alanlarını belirleyen stickerler yapıştırılmıştır.
➢Öğrencilerin asansör kullanması yasaklanmıştır.
➢Asansörlerin kullanım kapasitesi 1/3 oranında azaltılmıştır ve girişte belirtilmiştir.
➢Asansörler sık periyotlarla dezenfekte edilmektedir.

REVİR

➢Revir personellerimiz kişisel koruyucu ekipmanlar ile kişisel hijyen kurallarına uyarak hasta kabulü ve 
müdahalesi yapacaktır.
➢Tıbbi atıklar özel atık kaplarında özel bir bölgede muhafaza edilerek haftada bir kez belediyeye teslim edi-
lecektir.
➢Revir sık sık havalandırılmaktadır.
➢Acil durumlar dışında revirde randevu ile hasta muayenesi yapılacaktır.
➢Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanılarak ellerin dezenfekte edilmesi zorun-
ludur.
➢Revir düzenli aralıklarla temizlenip dezenfekte edilmektedir.
➢Okul doktorumuz tarafından tüm çalışanlarımıza düzenli aralıklarla COVİD-19 pandemisi ve korunma 
yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları ve eğitimleri yapılmaktadır.

TUVALETLER

➢Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyler uygun şartlarda  ve saat başı temizlenip , dezenfekte edilmektedir.
➢Tuvaletler en az günde bir defa 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ilde dezenfekte edilmektedir.
➢Lavabo girişlerine el antiseptiği konulmuştur.
➢Atıklar için kapaklı ve pedallı çöp kutuları kullanılmaktadır.

SERVİS

➢Servise binmeden önce tüm çalışanlarımızın ateşi temassız ateş ölçerle ölçülmektedir. Ateşi 37,5 ve üzeri 
olan kişiler servise alınmayacaktır.
➢Servis kullanımı asgari personel taşıyacak şekilde planlanmıştır.
➢Servis içerisinde maske takılması zorunludur.
➢Servis içlerinde % 70 alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmaktadır.
➢Servisler günlük/haftalık/aylık olarak düzenli olarak dezenfekte edilecektir.

NOT: T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 05.09.2020 tarihli COV-
İD-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi , Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne göre aynı sınıf ortamında 
bulunan öğrencilerden birinde covid-19 pozitif çıkması durumunda, aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğret-
menler 14 gün boyunca evde ateş/solunum vs. gibi semptomlar açısından takip edilir. Semptom göstermeyen 
kişiler 14 günün sonunda covid-19 testi yapılmasına gerek kalmadan okula dönebilirler.


