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1.GİRİŞ

Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi ilan etmesinden bu yana uzun bir 
süre geçti. Yaşadığımız salgın, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da bir 
dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın 
paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir. 

Eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmak-
tadır. Anabilim Eğitim Kurumları, misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan 
ödün vermeksizin her türlü değişime uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya 
imkân sağlayan yaklaşımlara öncelik vermiştir. Bu doğrultuda tüm akademik süreçler, üst 
düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacıyla yüz yüze ve çevrim içi öğrenme 
araç ve stratejileri bir arada kullanılarak planlanmıştır. 

Her yıl ağustos ayında hazırlanan okulumuzun risk analizi ve eylem planı, pandemi ilanı 
sonrası kurullarımız tarafından güncellenmiştir. Tüm dünya gibi kurumumuzda da kitapçık-
ta da belirtildiği üzere bilimdeki yeni gelişmeler takip edilip “yeni normal” için düzenlem-
eler yapılmaktadır. 

İçinde bulunduğumuz durum ve salgının seyrinin sürekli değişiyor olması, Bakanlıkça net 
açıklamanın 12.08.2020’de yapılmış olması nedenleriyle gelişmeleri takip ederek; nihai 
kararları sizinle paylaşmak istediğimizden bilgilendirme için bugünü bekledik. 

2020-2021 eğitim öğretim yılı için MEB’in de öngördüğü gibi kurumumuzda tüm hazırlık 
çalışmaları 3 senaryo üzerine yapılmıştır:

A)   UZAKTAN EĞİTİM MODELİ

Geçen dönemde de deneyimlendiği gibi öğrencilerimizin tamamı aynı anda, yapılan 
program dâhilinde evlerinden uzaktan erişim yolu ile derslere katılacaklardır.
Uzaktan eğitim döneminde öğrencilerimiz Zoom – Teams uygulaması ile canlı yayında 
dersleri yaparak; kalan zamanda program doğrultusunda konu anlatım videoları, 
pekiştirme çalışmaları için 1-3. Sınıflarda Morpa; 4-12. Sınıflarda Anabilim Uzaktan 
Öğrenme Portalı ASTA’yı kullanacaklardır. 

Haftalık 40 ders saati olacak şekilde yapılan programın sağlıklı yürümesi için evdeki 
teknik donanımın hazır olması önemli olacaktır. Uzaktan eğitim platformunun, Teams ve 
Magistum bilgilendirme eğitimleri verilecektir. Okullarımız şimdiden hazır ve tüm kadro-
larımız gerekli eğitimleri alarak görevleri başında. 



B)   UZAKTAN-YÜZ YÜZE EĞİTİM MODELİ

Yüz yüze ve uzaktan eğitimin bir arada uygulanacağı eğitim modelidir. Öğrencilerimizin 
bir kısmı evlerinden ders yaparken diğer kısmı sınıflarında yüz yüze ders yapacaklardır. 
Öğrencilerimizin rolleri dönüşümlü olarak değişecektir.

Bu modelde birkaç farklı varyasyon söz konusudur, bunlardan bazıları:
• Yarım gün uzaktan-yarım gün yüz yüze eğitim (sabahçı-öğlenci)
• Üç gün uzaktan-iki gün yüz yüze eğitim 

C)   YÜZ YÜZE EĞİTİM MODELİ (Yeni Normal)

Öğrencilerimizin tamamı (20-22 kişi) aynı anda sınıflarında yüz yüze derslere katılacak-
lardır. Bu model için planlanan düzenlemeler:
• Sınıf içinde sosyal mesafe
• Hijyen ve dezenfeksiyon
• Yemekhane, spor salonu vb. toplu kullanım alanları için yeni düzenlemeler…

Önemli not: Bu modellerden hangisinin uygulanacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
yapılacak açıklamalar doğrultusunda netleştirilecektir.

Mevcut koşullarda, Anabilim Eğitim Kurumları olarak 2020-2021 eğitim öğretim yılına ait 
yaptığımız akademik takvim planlaması aşağıda sunulmuştur.

24-28 Ağustos 2020       : Sınav grupları açılış (7, 8, 11, 12. sınıflar için uzaktan LGS/YKS kampları)
19 Ağustos-21 Eylül 2020 : Rehber öğretmen-müdür yardımcısı- veli görüşmeleri
24-29 Ağustos 2020      : Sistem Tanıtım Toplantıları (İlgili gruplara bilgilendirme yapılacaktır.)
31 Ağustos 2020      : 2-12. sınıflar uzaktan eğitim başlangıcı
                                             (Uzaktan eğitim hk detaylı bilgi ayrıca iletilecektir.)  
02 - 04 Eylül 2020      : 1.Sınıflar uzaktan oryantasyon programı (Ayrıca iletilecektir.)
07 Eylül 2020       : 1. Sınıflar uzaktan eğitim başlangıcı        
21 Eylül 2020        : Yüz yüze eğitim (Planlama MEB’den gelen bilgi doğrultusunda yapılacaktır.)   
16-20 Kasım 2020      : Birinci dönem ara tatili
25 Ocak-5 Şubat 2021      : Yarıyıl tatili
12-16 Nisan 2021      : İkinci dönem ara tatili
18 Haziran 2021         : Okulların kapanışı 

Pandemi sürecine istinaden T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıklarının alabi-
lecekleri farklı kararlar doğrultusunda, olası değişiklikler hızla eylem planlarımıza yansıtıla-
caktır. Gelişmeler doğrultusunda dokümanımız da güncellenerek sizlerle paylaşılacaktır.

Burada siz değerli velilerimizin alınan kararlara riayet ederek bizlere destek olmanızı 
önemsiyoruz. Edindiğimiz tecrübeler ışığında uygulayacağımız yeniliklerle ve sizlerle 
dayanışma içerisinde yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimize en güvenli ve en verimli 
ortamı sağlayacağımıza tüm kalbimizle inanıyoruz.

Sağlıklı ve güvenli günler diler, yeni dönemimizin hepimize hayırlı olmasını temenni ederiz.
 



2.   COVID-19 BİLGİLENDİRME

Okula dönüş öncesi tüm öğrenci, öğretmen/idari çalışan ve velilerimizin bulaşıcı hastalık 
ile ilgili sağlık bilgisine sahip olması ve gereklerini yerine getirmeleri süreci yönetmeyi 
sağlayacak en önemli değişkendir.

Hastalık belirtisi gören ve/veya yaşayan öğrenci, veli, çalışanların okula gelmemesi, 
temastan sakınması yasal ve insani bir zorunluluktur.

COVID-19 Nedir?

Coronavirus’lar (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve 
Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS-CoV) gibi daha 
ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir.
31 Aralık 2019'da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi 
bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha önce insanlarda 
tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha sonra 
2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir. 

(Kaynak: Sağlık Bakanlığı COVID-19 (2019-n CoV HASTALIĞI) REHBERİ 21 ŞUBAT 20)

COVID-19 Virüsünün İnsandan İnsana Bulaşması

Şu ana kadar hastalığın solunum damlacıkları yoluyla bulaştığı bildirilmiştir. Hasta kişi-
lerden öksürük, hapşırık, gülme, konuşma sırasında çevreye saçılan virüs içeren solunum 
salgısı damlacıkları, sağlam kişilerin solunum yolu yüzeylerine temas ederek, bu kişilerin 
hastalanmasına neden olur. Hastalığın bu şekilde insandan insana bulaşması için yakın 
temas (1 metreden yakın) gereklidir.
Bir diğer bulaşma yolu ise virüs bulunan yüzeylere elle temas etmek ve sonra elleri ağza, 
buruna ya da göze değdirmektir. Bu yüzeylere virüs, hasta kişilerden yayılan damlacıklarla 
bulaşır. Bu bulaşma öksürük ya da hapşırıktan saçılan damlacıklar ile olabileceği gibi, hasta 
kişinin virüs bulaşmış ellerini (örneğin eline hapşırması ile) yüzeylere temas ettirmesi ile de 
olabilir. Salgının nasıl seyredeceğini belirleyen en önemli faktör ise virüsün insanlar arasın-
da ne kadar kolay yayıldığıdır. 



1,5 M

Covid-19’un kendinize bulaşmasını ya da bir başkasına bulaştırmanızı 
engellemek için;

• Yurt dışına gidip dönmüş kişilerden uzak durun, siz yurt dışına çıktıysanız 14 gün   
kendinizi karantinada tutun.
• Temaslı ya da yakın temaslı kişilerden uzak durun.
• Ateş, öksürük ve nefes darlığı gibi ani solunum sistemi hastalığı şikâyeti olanlardan   
uzak durun. 1,5 metreden fazla yaklaşmayın.

• Kalabalık ortamlardan uzak durun.
• Maske kullanmaya dikkat edin.

• Öksürme veya hapşırma sırasında burnunuzu ve ağzınızı tek kullanımlık kâğıt    
mendil ile kapatın. Kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinizi    
kullanın.
• Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle, mümkünse hastanelere ve sağlık   
kuruluşlarına gitmeyin; gitmeniz gerekiyorsa, hastalarla teması en aza indirin.
• Yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayın.



COVID-19 Bulaş Belirtileri

• Ateş, öksürük ya da nefes darlığı şikâyetiniz varsa ve bu şikâyetlerinizin başla   
masından önceki 14 gün içinde yurt dışında bulunduysanız, 
• Ateş, öksürük ya da nefes darlığı şikâyetiniz varsa ve bu şikâyetlerinizin başla   
masından önceki 14 gün içinde kesinleşmiş bir Covid-19 hastasına yakın temas    
etmişseniz, “olası vaka” durumundasınız ve Covid-19 olmadığınız anlaşılana kadar   
izolason kurallarına uymanız gerekmektedir. 

Kimler “Yakın Temaslı” Sayılmaktadır?

• Covid-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları,   
otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler.
• Covid-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları,   
otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler.
• Covid-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle   
yüz yüze kalan kişiler.

3.   TEMİZLİK VE HİJYEN ÖNLEMLERİ

• Her yıl ağustos ayında hazırlanıp İş Güvenliği teftişleri ile onaylanan “Okul Temizlik 
Planı”nda T.C. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak hangi alanın, kim tarafından, 
hangi ürün ve hangi materyal kullanılarak ne sıklıkta temizleneceği belirlenir. Planda gün 
içinde çok sayıda temas gerçekleşen yüzey ve alanlar saptanmış olup temizlik planında 
yetkili kişinin kontrolü altında temizlik sıklığı belirlenmiştir. Temizlik planının uygulanması 
idari işler sorumlusu tarafından kontrol edilir. Bunun dışında, Standart Enfeksiyon Kontrol 
Önlemleri (SEKÖ) ve Bulaş Bazlı Önlem Planması (BBÖ) yapılmıştır. 
• Çalışanlara ve öğrencilere okula dönmeden önce “Kişisel Alan ve Hijyen Koruma Eğitim-
leri” verilir. Eğitimler görsel materyaller ile desteklenir.
• Tüm okullarımızda, herkes (öğretmen, öğrenci, çalışan) maske - siperlik kullanımı zorun-
ludur. Herkes yanında mutlaka yedek maskeler bulundurmalıdır.
• Tüm okulların giriş kapılarında yer alan hijyen paspaslarına basılarak içeri girilir.
• Tüm personelin ateş ölçümleri yapıldıktan sonra kuruma girişlerine izin verilir.
• Okula giriş sırasında ateş 37,5 derece, öksürük, nefes darlığı belirtileri gözlenen kişiler 
okula alınmaz, doğrudan sağlık ekibine bildirilir. Bu kişiler, okulda oluşturulan izolasyon 
odasında bekletilir.
• Ortak kullanım alanlarındaki kişi sayıları minimuma indirilir. (Sosyal etkinlik alanları, 
asansörler, yemekhane seyreltilerek kullanılır.)
• 1,5 metre mesafe korunarak iletişime geçilir. 
• Kurum genelinde Danışmada, katlarda, yemekhanede, toplu kullanım mekânlarında 
alkol bazlı el antiseptiği kullanılır. 



• Tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereler (danışma, sınıf, tuvalet, ofisler vb.) binanın 
havalandırılması, temas ve bulaşma riskinin azaltılması için tüm gün açık tutulur. 
• Okullar düzenli olarak profesyonel firma tarafından ayrıca dezenfekte edilir. 
• Klimalar çalıştırılmaz, doğal havalandırma yöntemleri kullanılır.
• Her katta hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) gri renkte çöp kovaları kullanılır.
• Asansörler zorunlu bir durum olmadıkça kullanıma kapalıdır. Zorunlu kullanım durum-
larında sosyal mesafe işaretlemeleri bulunur.
• Kurumlarımızın tamamında el yıkama, sosyal mesafe gibi bilgilendirici posterler hazırlan-
mış, uygun yerlere asılmıştır.
• Okulumuzda yemek, temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görev-
leri yerine getirirken eldiven kullanır; bunun dışında okul genelinde eldiven kullanılma-
maktadır.
• Ortak kullanımdaki sebil cihazları sadece sulukların doldurulması için kullanılır. Tüm 
öğrenci ve çalışanların su mataralarını yanlarında getirmesi beklenir.
• Veliler, öğrencilerin okula getirilmesi ve alınması süreçlerinde okul alanına girmez. 
• Çalışan ve öğrenci dışındaki kişilerin zaruri haller dışında okula giriş yapmaması esastır.
• Eğitim yılı içinde yapılacak tüm etkinlikler, uzaktan olarak gerçekleştirilir. (veli toplantısı, 
seminer, törenler vb.)

OKULA GİRİŞ-ÇIKIŞ-TENEFFÜSLER

• Tüm öğrencilerin ateş ölçümleri yapıldıktan sonra kuruma girişleri sağlanır.
• Okula giriş yapacak öğrencilerin fiziksel mesafeyi gözeterek giriş–çıkış yapabilmeleri 
önemlidir, bu nedenle kapıda yığılmaların önlenmesi için bahçeye uyarı ve işaretlemeler 
yapılmıştır.
• Okul çıkışlarında yoğunluk yaşanmaması adına kademeli çıkış yapılır.
• Kampüs koridorlarının büyüklüklerine göre, kurallara uyumu takip etmek için fazla 
nöbetçi öğretmen görevlendirilir.
• Velisi tarafından alınacak öğrenciler, okulun dışından velileri tarafından teslim alınır. 
(Detay ayrıca iletilecektir.)
• Teneffüs, yemek ve etkinlik saatlerinde farklılaşmaya gidilir. Bir grup teneffüsteyken, 
yemekteyken diğer grup derste olur.

SINIFLAR

• Kampüslerin uygunluk durumuna göre öğrenci dolapları dışarı çıkarılır.
• Sıralar, arasında sosyal mesafe bırakılarak yerleştirilir.

TUVALETLER

• Tüm tuvaletlerde, dezenfekte edilmiş normal sabunluklara ilave olarak sensörlü sabun-
luk bulunur..
• Tuvaletlerde aynı anda bulunması gereken öğrenci sayısı, tuvalet kapılarının üstüne asılır 
ve içeride bulunan öğrenci sayısı takip edilir.



• El kurutma için kullanılan sıcak hava makinaları, sensörlü havluluklarla değiştirilir.
• Tuvaletlerde bulunan musluklar, sensörlü musluklarla değiştirilir.

YEMEKHANE

• Yemekhanede, sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak sıra ve masa 
düzeni sağlanır. Kapasitesi 1/2 oranında tutularak öğrenci alınır.
• Her öğrenci / çalışan her gün aynı yerde oturur.
• Görevliler kişisel hijyen kurallarına uygun davranır ve uygun kişisel koruyucu donanımları 
kullanır.
• Her öğrencinin kullanımı sonrası masa ve sandalyeler dezenfektanlar ile temizlenir. 
• Küçük grupların yemekleri masalarına servis edilir, büyük gruplar sosyal mesafe kuralına 
dikkate ederek kendi yemeklerini kendileri alır. Yemekler hijyen kuralına uyan personeller-
imiz tarafından servis edilir.
• Çatal-kaşık-peçeteye  el değmemesi için bunlar kişiye özel paketli olarak sunulur.

SERVİSLER

• Sabah servisi öncesi, çalışan ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer şekilde okul 
çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra servisler yarım saat havalandırılır.
• Servisle okula gelen öğrencilerimizin, servislere binerken ateş ölçümü yapılır.
• Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlara maskeli olarak binerler.
• Servislerde, el antiseptiği bulundurulur.  Öğrencilerin kurallara uygun şekilde kullanması-
na izin verilir.
• Tüm sürücü ve rehberlere maske ve el antiseptiği kullanımı konusunda eğitim verilmiştir.
• Servislerde, pandemi ile ilgili bilgilendirici poster yer alır.
• Koltuklara numara verilir, evden alınma sırasına göre her öğrenci/personelin hangi 
koltuğu kullanacağı sabit hale getirilir. Oturma listesi, serviste görünür bir yere asılır. 
Araçlara, oturma listesinde ismi bulunanlar dışında kişi kabul edilmez.
• 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 başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, 
yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gerektiğinde bu işlem sıklaştırılır. 
Araçların düzenli aralıklarla özel kimyasallarla ilaçlama ve dezenfeksiyonu yapılır. 
Gereğinde ilave ilaçlama uygulanır.
• Sürücü ve rehberlerin fiziki durumları idari işler ve servis birim yöneticisi tarafından 
günlük olarak gözlenir. Hasta çalışanların tedavi ve istirahati bitmeden okula dönmemeleri 
beklenir. Hazırda yedek sürücü ve rehber bulundurulması esastır. 
• 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.



4.   PSİKO-SOSYAL ÖNLEMLER

Rehberlik Birimi tarafından öğrenci, öğretmen/idari çalışan ve velilerimize aşağıdaki 
eğitimler dijital platformda düzenlenir. 

ÖĞRENCİ VELİ ÖĞRETMEN

AĞUSTOS

 "Okuldaki Yeni Düzene Uyum" 
Bilgilendirme Toplantısı (Online)

"Yeni Düzene Uyumda Okul-
Ebeveyn İş Birliği" Veli Bilgilendirme 
Toplantısı (Online)

Pandemi Döneminde Eğitimcinin 
ve Öğrencinin Duygusal İhtiyaçları-
Uzman Semineri (Online)

EYLÜL

A. İhtiyaç ve Durum Analizi (Süreç 
Boyunca Gözlem-Görüşme-Ölçüm 
Araçlarıyla Süreğen Takip)                                                                      
B. "Tedbirli Ol, Güvende Kal" Grup 
Çalışmaları I:                                                              
B1. Mesafeli Oyun Covid'i Yener 
Rehberlik Etkinliği (Ana Sınıfı-
İlkokul Öğrencileri)                                                      
B2. Maskeli-Mesafeli Sağlıklı 
İlişkiler Rehberlik Eğitimi 
(Ortaokul-Lise)                       

1. Pandemi Günlerinde Okula Dönüş 
Veli Semineri (Anaokul-İlkokul 
Velileri-Online)                                                                                                                                                                                                                                                 
2. "Pandemi Döneminde Ergenlik Ve 
Ebeveynlik" (Ortaokul-Lise Velileri 
Online)                                                                                
* Yapılan Çalışmalar Hakkında Ay 
Sonu Bilgilendirme Bülteni 

Öğrencilerle Duygusal İletişim 
Kurma Becerileri Eğitimi (online)

EKİM

A. İhtiyaç ve Durum Analizi (Süreç 
Boyunca Gözlem-Görüşme-Ölçüm 
Araçlarıyla Süreğen Takip)                                                                      
B. "Tedbirli Ol, Güvende Kal" Grup 
Çalışmaları II:                                                              
B1. Hareketlerinden Anladıklarım 
Empati Çalışması (Ana Sınıfı-İlkokul 
Öğrencileri)                                                      
B2. Kendini Tanı, Zihnini Yönet  
Mindfulness Teknikli Rehberlik 
Eğitimi (Ortaokul-Lise)                       

Kaygıyı Yönetebilme Uzman 
Söyleşisi Veli  Semineri (Online)                                        
* Yapılan Çalışmalar Hakkında Ay 
Sonu Bilgilendirme Bülteni 

Mindfulness Tekniğiyle Gevşeme, 
Nefes Egzersizleri, Kriz 
Durumlarının Yönetimi Eğitimi 

KASIM

A. İhtiyaç ve Durum Analizi (Süreç 
Boyunca Gözlem-Görüşme-Ölçüm 
Araçlarıyla Süreğen Takip)                                                                      
B. "Tedbirli Ol, Güvende Kal" Grup 
Çalışmaları III:                                                              
B1. Duygularımı Tanıyorum 
Mindfulness Teknikli Rehberlik 
Etkinliği (Ana Sınıfı-İlkokul 
Öğrencileri)                                                      
B2. "Dayanıklılığımı Artırmak İçin" 
Sanat Terapi Tekniğiyle Rehberlik 
Eğitimi (Ortaokul-Lise)                       

Kendine Şefkatli, Yeterince İyi 
Ebeveyn Olmak Veli  Semineri 
(Online)                                          
*Yapılan Çalışmalar Hakkında Ay 
Sonu Bilgilendirme Bülteni 

Psiko-Pedagojik Destek ve 
Danışmanlık

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK  BİRİMİ PSİKO-SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI



5.   ACİL EYLEM PLANI

ACİL DURUM YAPILACAK FAALİYETLER METOD SORUMLU
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1. Okul girişinde öğrenci, personel, ziyaretçi ve 3.
kişi girişlerinin kontrollünün yapılması

Ateş ölçümü
Acil Durum
Eylem Komitesi

2. Yüksek ateş ve öksürük olduğu tespiti yapılan
kişinin personel olması durumunda derhal maske
takılarak okula ait araç ile en yakın sağlık
kuruluşuna gönderilmesi. Öğrenci olması
durumunda izole alana alınarak ailesinin
aranması.

Hastanın
sevki

Acil Durum
Eylem Komitesi

3. Yüksek ateş ve öksürük olduğu tespiti yapılan
kişinin ziyaretçi veya 3. kişi  olması durumunda
okula alınmamalı; derhal maske takılarak geldiği 
araç ile en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesi
sağlanmalıdır.

Hastanın
sevki

Acil Durum
Eylem Komitesi

4. Yüksek ateş ve öksürük yanı sıra solunum
güçlüğü olduğu tespiti yapılan kişinin öğrenci,
personel, ziyaretçi veya 3. kişi olup olmadığını
bakılmaksızın tıbbi maske takılarak derhal izole
edilir ve 112 aranır.

Hastanın
sevki

Acil Durum
Eylem Komitesi

5. İşletmeye girmek isteyen kişinin (öğrenci,
personel, ziyaretçi veya 3. kişi) yurt dışından
gelmiş veya yurt dışı ile temas öyküsü varsa tıbbi
maske takılarak okula alınmaz.

İşletmeye
giriş engeli

Acil Durum
Eylem Komitesi

6. İşletmeye girmek isteyen bu kişi öğrenci,
çalışan ise “Sağlık Bakanlığı” talimatı gereği
14 gün evinde izole edilir, mümkünse evden
eğitime / çalışmaya devam etmesi sağlanır,
Bu kişinin ateş takibi yapılır.

İşletmeye
giriş engeli

Acil Durum
Eylem Komitesi

7. Kişi de 37,5 derece ateş ve öksürük varsa tıbbi
maske takılır, e yakın sağlık kuruluşuna sevki
sağlanır.

Hastanın
sevki

Acil Durum
Eylem Komitesi

8. Kişi de 37,5 derece ateş ve öksürük yanında
solunum sıkıntısı da varsa derhal 112 aranarak
ambulans talep edilir.

Hastanın
sevki

Acil Durum
Eylem Komitesi

Velileri-Online)                                                                                                                                                                                                                                                 



6.   VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ

Öğrencimiz okula başlamadan önce velilerimizin, evde uygulanması gereken covid önlem-
lerine uyacağına dair taahhütname imzalaması gerekmektedir.

Aşağıdaki durumların oluşması halinde;
 
o Öğrenci kendini hasta hissediyorsa
o Hane halkından herhangi biri kendini hasta hissediyorsa
o Son 14 gün içerisinde hane halkından herhangi biri riskli bölgelerden birine gitmişse ya 
da birinden gelmişse
o Hane halkından herhangi biri, riskli bölgeden gelen biri ile evde ya da ev dışında temas 
etmişse
o Hane halkından herhangi biri, doktor tavsiyesi ile evde izolasyona girmişse
o Hane halkından herhangi biri Covid 19 pozitif biri ile temas etmişse
o Hane halkından herhangi biri Covid 19 test sonucunu bekliyorsa
o Hane halkının herhangi bir bireyinde Covid 19 testi pozitif çıkmışsa 
o Öğrencimizin Covid 19 şüphesi ile testi yapılmışsa derhal okula bilgi verilmesi ve 
öğrencimizin okula gönderilmemesi gerekmektedir.



• Bu olağanüstü süreçte olağanüstü hassasiyetle çalışan okul personeline karşı anlayışlı, 
sabırlı ve nazik olunması beklenmektedir.
• Çocukların bırakılması/alınması sürecinde yerdeki sosyal mesafe uyarıları dikkate 
alınacaktır.
• Kapıda çocuk teslim eden/teslim alan bir başka aile varsa yeteri kadar uzakta sıranızın 
gelmesini beklemeniz gerekmektedir.
• Çocuklarımızın bırakılıp alınma işlemlerini mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tamam-
lamak hedeflenmelidir.
• Çocuğumuzun hazırlanması sürecinde dışarıda oluşabilecek kalabalıklarda sosyal mesafe 
kuralına uyulması elzemdir.  
• Aileler, çocuğu okula getirmeden önce çocuğa ateş düşürücü ya da ağrı kesici ilaç-şurup 
vermeyecektir.
• Çocukları okuldan alıp eve gittiğinizde çocuğunuzla birlikte el yıkama rehberine uygun 
şekilde ellerinizi yıkamanız gerekmektedir.
• Okuldan eve dönen çocukların yüzlerini de yıkamalarını desteklemeniz gerekmektedir.
• Çocukların okulda giydiği giysileri her gün çıkartıp yıkamanız gerekmektedir.  
• Hava şartlarının elverdiği her gün çocukları banyo yaptırmanız önemlidir.  

Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve gelişmeleri siz değerli velilerimiz ile ve öğrencile-
rimizle düzenli olarak paylaşmak üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.


