ÖZEL ATACAN
EĞİTİM KURUMLARI

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
COVID 19 SALGIN ÖNLEMLERİ

İÇİNDEKİLER

1.

Giriş

2.

Genel Düzenlemeler

3.

Okul Kampüs Uygulamaları

4.

Kurum İçi Uyarı Görselleri

5.

Ek-1 Bilgilendirme Formu

Özel Atacan Eğitim Kurumları

Ortaokul ve Anadolu Lisesi Müdürü
Funda BAYRAMOĞLU

ANAOKULU ve İlkokul Müdürü
Banu DÖNMEZ

İSG (İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu)
Kurul Üyeleri

1- GİRİŞ
PANDEMİ DÖNEMİNDE, ÖĞRENCİLERİMİZE
GÜVENLİ BİR OKUL VE ÇALIŞANLARIMIZA
GÜVENLİ BİR ÇALIŞMA ORTAMININ
YARATILMASI VE KORUNMASI İÇİN
YÖNETİLECEK SÜREÇLER
Bilindiği üzere tüm dünya küresel bir salgınla mücadele
ediyor. Gelinen noktada hepimizin yaşadığı COVID-19 süreci
için

normalleşmenin

belirlenmesi

ve

bu

doğrultuda

stratejilerin paylaşılması kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur.

Bu önlemlerin alınması ve sağlıklı yürütülebilmesi; bilinçli
mensuplarımızca, (okul idarecileri, sağlık çalışanları, veliler,
öğretmenler ve öğrenciler) kayıt altına alınarak yapılacak iş
birliği

içerikli

çalışmalar

doğrultusunda

önem

arz

etmektedir.

Bu bağlamda Özel Atacan Eğitim Kurumları olarak okul
yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz öğrencilerimiz, velilerimiz ve
tüm çalışanlarımızın iş birliğini pekiştirmek ve bilgilendirmek
için izlenecek yöntemler ve alınan aksiyon planlarını sizlerle
paylaşıyoruz.

2. GENEL DÜZENLEMELER
COVID-19 Pandemi sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı ve /
veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak olan yeni
düzenlemeler, karar ve uygulamalar dahilinde;
Kampüs girişinde Güvenlik Birimimizce HES kodu kontrolü yapılacak,
ziyaretçi kayıtları tutulacak, kampüs ve okul içinde maske takılması
herkes tarafından zorunlu olacaktır.
Öğretmenlerimiz, idari, destek ve güvenlik hizmetleri personelimiz en az
2 doz aşı olmuşlardır. Sağlık Bakanlığının bundan sonraki aşı
politikasına bağlı olarak tüm çalışanlarımızın aşılanmaları takip
edilecektir.
Tüm okul (derslikler, yemekhane, spor salonları, konferans salonu vb.)
gün sonunda (saat 18.00 ) ve her hafta sonu dezenfekte edilecek, sık
dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri vb.
yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu gün içinde sık sık yapılacaktır.
Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme gereken alanlartespit
edilerek işaretlenmiştir.
Görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici aﬁşler
(el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken
kurallar vb.) asılmıştır.
Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için
kullanılacak el dezenfektanı sayısı artırılmıştır.
Asansörlerin kullanım kişi sayısı (1kişi) ile sınırlandırılmış olup,
zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır.

Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit
edilmesi durumunda, bir izole oda okul bahçesinde kullanılmak
üzere ayrılmıştır.
Okul servislerimiz düzenli olarak dezenfekte edilecektir.
Her gün tüm ortak yaşam alanlarında aynı öğrencilerin bir arada
ve aynı noktada olması sağlanacaktır. Gruplar arası geçişe izin
verilmeyecektir.
Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat
edilmesi sağlanacaktır.
Hava koşulları uygun olduğu sürece Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar,
Müzik ve bazı kulüp dersleri bahçede yapılacak ve yakın temaslı
oyunlardan kaçınılacaktır.
Teneffüslerde öğrencilerin temiz havaya çıkmaları sağlanarak ,
derslikler en az 10 dk. Süre ile havalandırılacak ve mümkün olduğunca
pencereler açık ders yapılacaktır.
Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam
uygun dezenfektan malzemeler ile temizlenecektir.
Derslikler,her ders bitiminde havalandırılacaktır.
Klima ve diğer iklimlendirme sistemleri kullanılmayacaktır.
Sistemler; emilen kirli ve gönderilen temiz hava karışımı
ayrıştırılmış olarak işlemektedir.
Sınıflara evlerden oyuncak vb. malzemeler kabul edilmeyecek,
okul çıkış saatinden sonra bahçede oyun saatlerine, toplanmalara
müsaade edilmeyecektir.

Öğrencilerin dersliklerinde ve öğretmenlerin yanlarında yedek maske,
dezenfektan ve % 70 alkol içeren kolonya bulundurmaları zorunlu
olacaktır.
Kampüs içinde yeterli sayıda dezenfektan erişim noktaları kullanıma
sunulmuştur.

Öğrenciler, servislerde mutlaka maske takacak, sadece kendileri
için belirlenen koltuklarda seyahat edecek, geliş gidişlerde farklı koltuk
kullanılmayacaktır.
Yemekhane ve okul kantininde görevli tüm personele enfeksiyon,
pandemi, virüs, enfeksiyon bulaşma yolları, salgın hastalıkların yayılımı,
yeni coronavirüs-covid 19 özellikleri, bulaşma yolları, korunma
önlemleri, kişisel hijyen, el hijyeni, kişisel koruyucu donanım (maske,
forma, tek kullanımlık eldiven, göz koruyucu siperlik) kullanımı eğitimleri
verilmiş ve belgelendirilmiştir.
Tüm Personelin, Öğrencilerin ve Velilerin HES kodları kontrolü
yapılacak ve aşı kartları takip edilecek ve denetlenecektir.
Beden Eğitimi ve kulüp dersi olan günlerde
öğrencilerin okul
eşofmanları ile gelmeleri ve yanlarında yedek okul tişörtü
bulundurmaları bu yıl da zorunlu olacaktır.
Kat ve koridorlardaki su sebilleri ve bardaklar kaldırılmış olup
öğrencilerin kendilerine ait su mataraları ile okula gelmeleri
sağlanacaktır. (cam olmayan)
Okulda Covid-19 temaslı ve yakın temaslılar tespit edilmesi halinde
MEB Covid-19 algoritmasının gereği uygulanacaktır.

Covid 19 Veli Taahhütnamesi gereği aile içerisinde Covid-19 belirtileri
görülen, tanısı almış ve onlarla temaslı bir kişi bulunması halinde
ivedilikle okul müdürlüklerimize bilgi verilecek, ilgili öğrenci okula
gönderilmeyecektir.
Okul velilerimizden doldurulması istenen ÖĞRENCİ SAĞLIK FORMU
özenle doldurulacak ve okul yönetimine tespit edilecektir.
Zorunlu haller durumunda velilerimizden okulda görüşecekleri birimden
bir gün öncesinde randevu almaları, ana giriş kapısında HES kodlarını
bildirmeleri ve okul sınırlarımız içinde devamlı maske kullanmaları
gerekmektedir.
Salgın döneminde zorunlu durumlar haricinde kesinlikle ziyaretçi kabul
edilmeyecektir.
Kuruma veli kabulü yüz yüze ise sınırlı sayıda ve randevu sistemiyle
yapılacaktır. (Veli Görüşme Saatleri Online Yapılacaktır. Sistem
detayları sizlerle daha sonra paylaşılacaktır)
Okulumuzda tüm akademik ve idari kadronun aşılanma süreçlerini
yakından takip ediyoruz. Kurumumuzda aşılanmayan çalışan sayımız
YOKTUR. Aynı hassasiyetle velilerimizin de aşı olmasını ve çevresini
aşılanma için pozitif yönde cesaretlendirmelerini bekliyoruz.
Ortak alanlardaki tüm broşür, dergi, bülten gibi tanıtıcı
yayınlar kaldırılmıştır. (Temas yolu ile bulaşı engellemek
amacıyla).

3. OKUL / KAMPÜS UYGULAMALARI
Eğitimin sürekliliği, toplumun ve çocuklarımızın geleceği için olmazsa
olmazımızdır. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sürdürülebilir eğitim
öğretimi en verimli şekilde yürütmek büyük bir sorumluluk gerektirir. Bu
süreç öğrencilerimizin evden çıkmasıyla başlayıp, okul içi eğitim /
öğretim faaliyetlerinin tamamlanıp öğrencilerin evlere dönmesiyle
sonlanır.
Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal
mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda
okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır.
Okulun ilk haftasında öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve
korunma önlemleri hakkında bilgilendirme tekrar verilecek ve her
öğrenci için form doldurulup kayıt altına alınacaktır. Bu bilgilendirme,
(bilinçli bir ortak davranış modeli oluşturana kadar) gerekli görülmesi

halinde sürekli tekrarlanacaktır.
Her okulda COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi
görevlendirilecektir. (Ayrıca; ortak, bilinçli bir yaşam ortamı
oluşturabilmek için, kurumun tüm personeli ve öğrencileri bu
hususta sorumludurlar).
Okula giriş/çıkış saatlerinde veliler öğrencileri okul giriş güvenlik
biriminde teslim edip alabileceklerdir. (Kırmızı hattan içeri giriş
yapılmayacaktır.)
Okulun giriş ve çıkışına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri
için antiseptik / el dezenfektanı konulmuştur.

Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler
sosyal mesafe kurallarına uyarak maske takacaklardır.
Her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanacaktır.
65 yaş üstü kişiler veya kronik hastalığı olan veliler öğrencileri
bırakıp alamayacaklardır.
Sınıflara (Anaokulu ve İlkokulda öğretmen kontrolünde – Ortaokul ve
Lisede yöneticilerin görüş alanı içinde), el antiseptikleri yerleştirilmiştir.
Bağımsız el antiseptiğinin bulunduğu alanlar ilgili sorumlu tarafından denetim
altında olacaktır.

Okul öncesi grubundaki öğrencilere el yıkama sırasında (becerebilme
ve bilinçlendirme amaçlı) yardım edilecektir.
Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan poster ve görseller
yerleştirilmiştir.
Kurum genelinde; zorunlu haller dışında, randevular okulların
saatlerinden sonra verilecektir.

çıkış

Her teneffüs saatinde ve öğretmenlerin kontrolünde, sınıf ve odalarda
pencereler açılarak düzenli bir şekilde birimlerin havalandırılması
sağlanacaktır.
Hem öğrenciler hem de personel arasındaki devamsızlıklar takip
edilecek, devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum
sağlığı merkezlerine bildirilecektir.

Temaslı takip için sınıflarda ve yemekhanede aynı öğrencinin her gün
aynı yerde oturması sağlanacaktır.
Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri öğrenciye özel olacak ve öğrenciler
arası malzeme alışverişi yapılmayacaktır.
Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders
araları (teneffüsler) ve yemeğe iniş zamanları sıraya konularak
düzenlenecektir. ( Öğrencilerin yemek yiyecekleri alan, iki farklı alan
olacak şekilde düzenlenmiştir.)
Okul Kantininde Alınacak Önlemler
Kantin, kafeterya gibi yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal
mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulacak, buralarda tüm
malzemeler (bardak, tabak, tuz, şeker vb. ) tek kullanımlık olacaktır.
Yemekhanede Alınacak Önlemler
Her kullanım sonrası yemekhanedeki masalar ve zemin temizlenecek,
uygun güvenilir olduğu tescilli dezenfektan solüsyonlarla dezenfekte
edilecektir.
Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulacaktır. Öğrencilerin yemekten
önce ve sonra ellerini yıkamasıöğretmenlerinin takibinde sağlanacaktır.
Çatal, kaşık, bıçaklar bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra tekli
koruyucu kağıt ambalaj içerisinde servis edilecektir.
Sürahi ile su servisi yapılmayacak olup; içme suları tek kullanımlık
kapalı ambalaj içerisinde servis edilecektir.

Tuz, karabiber vb. baharatlar uygun gramajlı küçük paketler halinde
kullanıma sunulacaktır.

Kullanılacak tüm temizlik ve hijyen malzemeleri standartlara uygun,
Covid-19 virüsüne karşı etkili ürünler olacaktır.

Masalarda ortak kullanıma açık ekmek bulundurulmayacaktır.

Masada yeme ve içme dışında maske takılacaktır.

Açık büfe yemek servisi kullanılmayacaktır.

Servislerde Alınacak Önlemler
Servis şoförleri kurum yöneticileri tarafından
hakkında bilgilendirilmiştir.

COVID

-19

Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket
edecek ve aracın içinde maske kullanacaklardır.
Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir
şekilde asılmıştır.
Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmuştur.
Servisle ulaşımı sağlayan öğrencilerin maske takması ve her gün aynı
yere oturması sağlanacaktır.
Personel ile İlgili Önlemler
Okul müdürü tarafından COVID-19 ve korunma yolları hakkında
personele bilgilendirme yapılmış ve seminer düzenlenmiştir.
Süreç boyunca personelin girişte uzaktan ateşi ölçümü yapılıp
kayıt altına alınmaktadır.
Okul personelinin tamamı cerrahi maske kullanacak ve cerrahi
maskeler düzenli aralıklarla değiştirilecektir.
Personel, mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmayacaktır.
Hastalık belirtisi gösteren personel, okul bahçesinde
oluşturulmuş izolasyon odasına alınacak ve ilgili tümtedbirler
alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

Güvenlik Noktaları ve Okula Girişlerin
Düzenlenmesi
Zorunlu haller dışında
edilmeyecektir.

binaya

ziyaretçi

(veli

dahil)

Mal kabulü, kurum bahçe kapısında yapılacak,
dezenfekte edildikten sonra binaya alınacaktır.

kabul

ürünler

Kurum çalışanlarımıza gelen özel paket veya kargolar bina içine
alınmayacaktır.
Kuruma gelen paket ve koliler bir gün güvenlik biriminde
bekletildikten sonra ilgili birim sorumlusuna güvenlik biriminde
teslim edilecektir.

Öğrenciler ile ilgili Önlemler
Öğrenciler evlerinden okula maske takarak geleceklerdir. Okul
içinde ihtiyaç dahilinde maskelerini, öğretmenlerinin kontrolünde
değiştirmeleri sağlanacaktır.
Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul
edilmeyecektir.
Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi
gösteren öğrenci izolasyon odasına alınacak ve uygun tedbirlerle
ailesine teslim edilecektir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek
sonucun kurum sağlık birimince takibi yapılacaktır.
İlgili ateş ölçümleri öğrenci evden çıkmadan veli tarafından
yapılmalıdır.
Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilecek, öğrencilerin
eşyasını kullanmasına müsaade edilmeyecektir.
Küçük yaş grubu
öğretilecektir.

öğrencilerimize

oyunlarla

birbirlerinin

sosyal

mesafe

Öğrencilere elleri düzenli yıkama ve dirseğe hapşırmak gibi doğru
sağlık davranışı eğitimleri verilecektir. Her zaman öğrencilerimizin
bilinçlendirilmesi sağlanacaktır.
Hastalıklar, bulaş yolları ve dikkat edilecek hususlar Sağlık ve
Rehberlik Birimi tarafından oyunlarla, öğrencilerin yaş seviyelerine ve
gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılacaktır.

Ailelerin Alması Gereken Önlemler

ÖNEMLİ

:

Ek1’de yer alan form, tüm veliler tarafından doldurulup
imzalanarak okul yönetimine teslim edilmelidir.

Aile, hasta çocuğu okula getirmemelidir.
Aile, çevresinde COVID-19 tespiti durumunda okulabilgi vermelidir.
Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna
götürmeli, çocuğun sağlık durumunu okula bildirmelidir.
Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip
edilmelidir.

4. KURUM İÇİ UYARI GÖRSELLERİ

