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Özel Atacan Eğitim Kurumları
Pandemi Kurulu:

Ortaokul ve Anadolu Lisesi Müdürü : Aylin BENGİ
Okul Öncesi ve İlkokul Müdürü

: Banu DÖNMEZ

İSG (İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu)

: Kurul Üyeleri

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, bilgilendirmek ve
yeni normalleşme süreci için izlenecek yöntemler ve alınan
aksiyon planlarını aktarmak arzusundayız.

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 belirtilen
tarihe kadar kurumumuzda;


Ana giriş kapısından başlayarak; bahçe, lobi, derslikler,

yemekhane, lavabolar başta olmak üzere tüm alanlarımızda
öğrencilerimizin sosyal mesafe, hijyen ve benzeri konularda
bilgilendirilmesi ve hatırlatılması amacıyla çeşitli görseller
yerleştirilmiştir.


Kurumumuzdan son öğrenci ve çalışanımız çıkana kadar Okul

hemşiremiz görevini sürdürecektir.


Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme gereken alanlar

tespit 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,


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.


Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,

aydınlatma düğmeleri, trabzanlar, vb.) ve ortak kullanım
alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği her ders saati
içinde asgari bir kere yapılacaktır. Sabah, akşam tüm
öğrenci sıraları ve masaları dezenfektan ile silinecektir.
Ayrıca, 2 günde bir, duman cıhazlarıyla kurumun tüm birimleri
dezenfekte edilecektir.


Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her

akşam uygun dezenfektan malzemeler ile temizlenecektir.


Sınıﬂar 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.


Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin

katılımıyla yapılacak organizasyonlara ara verilecektir.



Katlarda ve koridorlardaki su sebilleri, İdari ve Öğretmen

odalarındaki çay, kahve, ve su sebilleri kaldırılacaktır. Her
öğrencinin (özellikle Anaokulu-ilkokul) kendi su matarasını
getirmesi sağlanacak. Ortak alanlardaki tüm broşür, dergi,
bülten gibi tanıtıcı yayınlar kaldırılacaktır (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. B u süreç
öğrencilerimizin evden çıkm asıyla başlayıp, okul
içi eğitim / öğretim faaliyetlerinin tam am lanıp
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 asılacaktır.
 Okulun ilk haftasındaki telafi-uyum derslerinde öğrencilere
COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi
verilecektir. Bu bilgilendirme, (bilinçli bir ortak davranış modeli

oluşturana kadar) gerekli görülmesi halinde sürekli
tekrarlanacaktır.
 Sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım
alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe yasal gerekliliklere
uygun olacak şekilde düzenlenecektir.
 Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin toplu olarak bir araya
geleceği organizasyonlar/etkinlikler/toplantılar
yapılmayacaktır.
 Kurum dışı gezi ve etkinlikler yapılmayacaktır.
 Etkinlik ve toplantılar online ortamda yapılabilecek şekilde
planlanacaktır.
 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 konulacaktır.

 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), giriş ve çıkışa yakın
alanlara el antiseptikleri yerleştirilecektir. 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 yerleştirilecektir.
 Salgın döneminde zorunlu durumlar haricinde kesinlikle ziyaretçi
kabul edilmeyecektir.
 Kurum genelinde; zorunlu haller dışında, randevuler okulların
çıkış saatlerinden sonra verilecektir.
 Her teneffüs saatinde ve öğretmenlerin kontrolünde, sınıf ve
odalarda pencereler açılarak düzenli bir şekilde birimlerin
havalandırılması sağlanacaktır. Havalandırmada doğal
havalandırma tercih edilecektir.

 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. (iki zaman diliminde yürütülmüş
olan yemek servis hizmeti üç ayrı zaman dilimine göre
planlanmıştır).
 Öğretmenler ders anlatırken siperlik kullanacaklardır.

3.1. 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.

3.2. Yemekhanede Alınacak Önlemler
 Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulacaktır.
 Öğrencilerin yemekten önce ve sonra ellerini yıkaması
öğretmenlerinin takibinde sağlanacaktır.
 Yemekhanede oturma düzeni sandalyeler arası mesafe en az 1
metre olacak şekilde düzenlenecektir. Yemek masasından,
topluca oturulduğu düzende ve öğretmenlerimizin eşliğinde
kalkılacak ve ellerin ykanması sağlanacaktır.
 Takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre
belirlenecek ve aynı kişilerin (personel,öğrenci,öğretmen) aynı
masada yemek yemeleri sağlanacaktır.
 Baharat, kürdan, tuz, peçete, tabak, kaşık-çatal, vb. malzemeler
tek kullanımlık olacak şekilde dezenfekte edilmiş tepsiler üzerinde
servis edilecektir.
 Masalarda ortak kullanıma açık baharat, kürdan, tuz, ekmek
bulundurulmayacaktır.
 Masada yeme ve içme dışında maske takılacaktır.
 Açık büfe yemek servisi kullanılmayacak, yemekler streçlenmişpaketlenmiş şekilde servis edilecektir.

3.3. Servislerde Alınacak Önlemler
 Servis

şoförleri

işveren

tarafından

COVID

-19

hakkında

bilgilendirilmiştir.
 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 asılacaktır.
 Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulacaktır.
 Servisle ulaşımı sağlayan öğrencilerin maske takması ve her gün
aynı yere oturması sağlanacaktır.

3.4. Personel ile İlgili Önlemler
 Okul müdürü tarafından COVID-19 ve korunma yolları
hakkında personele bilgilendirme yapılmıştır.
 Süreç boyunca personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile
ateşi ölçülüp kayıt altına alınmaktadır.
 Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanacak ve
tıbbi maskeler düzenli aralıklarla değiştirilecektir.
 Personel, mesai saatleri içerisinde okul dışına
çıkmayacaktır.
 Hastalık belirtisi gösteren personel, okul bahçesinde
oluşturulmuş izolasyon odasına alınacak ve ilgili tüm
tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

3.5. Güvenlik Noktaları ve
Okula Girişlerin Düzenlenmesi
 Kurum girişinde, yüz tarama sistemi ile ateş ölçümü
yapılacak, tüm veriler aylık olarak kayıt altına
alınacaktır.
 Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul
edilmeyecektir.
 Mal kabulü kurum bahçe kapısında yapılacak, ürünler
dezenfekte edildikten sonra binaya alınacaktır. Kurum
çalışanlarımıza özel gelen paket veya koliler bina
içlerine alınmayacaktır. Kurum birimlerine gelen paket
ve koliler bir gün güvenlik biriminde bekletildikten
sonra ilgili birim sorumlusuna güvenlik biriminde teslim
edilecektir.

3.6. 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 yapılacak olup, sonuçlar sistem üzerinden
kuruma gönderilecektir.
 Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilecek, öğrencilerin birbirlerinin
eşyasını kullanmasına müsaade edilmeyecektir.
 Küçük yaş grubu öğrencilerimize oyunlarla sosyal mesafe
öğretilecektir.
 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.

3.7. Ailelerin Alması Gereken Önlemler
 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 okula
bilgi 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.

3.8. Çalışma Takvimi ve
Ders Saatlerinin Uygulanması
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son resim açıklama
doğrultusunda okulumuz 24
Ağustos 2020 Pazartesi
gününü uzaktan eğitim programına başlayacaktır.
Tamamlama ve Uyum Eğitimi faaliyetlerinde;
 İlk derslerde ve gerek görüldükçe kişisel hijyenin
sağlanması, temizlik kurallarına uyum, sosyal
mesafeye uygun davranma, hususlarında bilgilendirme
yapılacaktır.

3.9. Tören ve Etkinlik Organizasyon Süreci
 Bayrak törenleri (tüm hava şartları dahilinde, bahçede
toplu olarak değil) sınıﬂarda oturma noktalarında
ayağa kalkarak yapılacaktır.
 Bayrak törenleri, her kademe kendi katında ve şubeler
sınıﬂarda olacak şekilde yapılacaktır.
 İlgili öğretmenler bayrak töreni sırasında önceden
belirlenen koridor kat vb. yerlerde görevli olacaktır.
 Bayrak törenlerinde bahçede bayrağı çekmesi için 1
öğrenci ve gözetmen 1 öğretmen görevlendirilecektir.
 İstiklal Marşı, tüm katlar ve koridorlardan duyulacak
şekilde ses sisteminden verilecektir.
Kampüs İçi Uyarı
Görselleri

4. KURUM İÇİ UYARI GÖRSELLERİ

Ek-1
BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
Velisi/vasisi olduğum öğrencinin ateş, öksürük, burun
akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal
şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu
şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu
hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da
COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda
velisi/vasisi olduğum öğrenciyi kuruma
getirmemem/göndermemem gerektiği konusunda
bilgilendirildim.
Yukarıda belirtilen durumlarda velisi/vasisi olduğum
öğrenciyi kuruma getirmeyeceğimi/göndermeyeceğimi,
kurumda olmak zorunda olduğum zamanlarda da gerekli
tedbirlere ve uyarılara uyacağımı kabul ve taahhüt
ederim. .... /.... / 20....

TAAHHÜT EDEN

Veli Adı Soyadı :
İmzası

:

Çocuğun adı-soyadı

:

İmzası:

