
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Değerli Velilerimiz,  

Dünyayı sarsan Covid-19 salgını ile yaşam şeklimiz değişti. Kendimiz ve çevremiz için 

güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulması; “Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrolü” 

fazlasıyla önem kazandı.  

Bu konuda sorumluluk hepimize düşüyor. Hem evde hem okulda alacağımız önlemler 

çocuklarımıza güvenli bir yaşam alanı sunacaktır.  

Covid-19 salgını ve alınması gereken önlemler ile ilgili soru ve önerilerinizi 

bilgi.salihli@dusunurkoleji.com  adresine yönlendirebilirsiniz. 

 Sağlıklı günler dileriz.  

 

 

Hijyen Uzmanı Özlem ARSLAN 

ozlem.asrlan@dusunurkoleji.com  

Sağlık Birimi İş Yeri Hekimi Dr. Hüseyin TEKİN 

hsyntekin@gmail.com  

İş Sağlığı ve Güvenliği 

Uzmanı 

Esra ŞENYÜZ 

Esrasenyuz45@gmail.com  
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OKUL VE AİLE İŞ BİRLİĞİ İLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE 

COVİD-19 KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER 

Okula Giriş-Çıkışta Alınan Önlemler  

 Velilerimizin okul kampüsüne girişleri, ilgili yönetmelik gereği mümkün 

olmayacaktır.  

 Sadece randevulu gelen veliler, kayıt altına alınarak Covid-19 önlemleri 

doğrultusunda gerekenleri uygulamaları koşuluyla okula giriş yapabilecektir.  

 Velilerimiz öğrencilerimizi kampüs ana giriş kapısında bırakacaklardır. 

 Okul girişinde ateş ölçümü yapılacaktır.  

 Siperlik ve maske olmadan kampüse giriş yapılamayacaktır.  

 Okul girişinde ayak pedallı el dezenfektanı, yerleştirilmiştir.  

 Öğrencilerimiz, sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflara alınacaktır.  

 Okul çıkışlarında servis kullanmayan öğrencilerimiz, belirlenen bekleme 

alanlarından öğrenci işleri görevlisi tarafından velilerimize teslim edilecektir.  

 Okul önünde velilerimizin çocuklarını almak üzere beklemesi için ayrılan 

bölüme park etmek kesinlikle yasaktır.  

 Okul yolu, sadece kendi anaokulumuz yönünden gelmek üzere, tek yön olması 

nedeniyle trafiği engelleyecek şekilde bekleme yapılmaması ve park 

edilmemesi çok önemlidir.  

 Okul ile çalışan tedarikçiler eğitim saatleri dışında, kayıt altına alınarak, Covid-

19 önlemleri doğrultusunda okula kabul edilecektir.  

 

 

Bina İçinde Alınan Önlemler  

 Bina içi temizliklerinde kullanılan kimyasallar dezenfektanlı genel temizlik 

ürünüdür. Ürün ile ilgili bilgilendirme sayfa sonunda yer almaktadır. 

 Bina girişlerinde ve içinde ayak pedallı el dezenfektanı, WC kapı önlerinde ise 

hijyen paspası yer alacaktır.  

 Klimaların günlük temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır.  

 Sınıflar, uygun kimyasal ile temizliği yapıldıktan sonra, ULV cihazları ile 

dezenfekte edilecektir.  



 

 Bina içinde tüm öğrenci ve personel siperlik ve maske kullanacaktır.  

 Covid-19 önlemleri ve uyulması gereken kurallar ile ilgili görsel bilgilendirmeler 

sınıflar, koridorlar, ofisler ve ortak kullanım alanlarına asılacaktır.  

 Temizlik ve dezenfeksiyon planları oluşturulmuş olup uygulamalar, ilgili 

birimlerce gün boyu ve sonunda uygulanacak ve Covid-19 kurulu tarafından 

denetlenecektir.  

 Sınıf içinde oturma düzeni, mesafeler dikkate alınarak oluşturulacaktır.  

 Öğrenciler sınıfta her gün kendi sırasında oturacak, yer değiştirmeyecektir.  

 Sınıfta kullanılan kırtasiye ve eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, ortak 

kullanılmayacaktır.  

 Teneffüslerde öğrenciler kendi sınıflarına ayrılan alanlarda öğretmenleri ile 

birlikte olacak, temassız oyunlar tercih edilecektir.  

 İlkokul ve ortaokul teneffüs saatleri ayrı planlanmıştır.  

 Gün içinde, düzenli aralıklarla Covid–19 önlemleri ile ilgili anonslar yapılacaktır. 

 Bina içindeki tüm alanlar ve sınıfların kapı-pencereleri temiz hava sirkülasyonu 

için açık bırakılacaktır.  

 Maske ve eldiven atıkları, özel atık kutularına atılacaktır.  

 

Yemekhane Düzeni İle İlgili Alınan Önlemler  

 Öğretmenlerimizin desteği ile öğrencilerimizin yemek öncesi ve sonrasında 

ellerini yıkamalarının takibi yapılacaktır.  

 Personel işe özgü KKD’ler (maske-bone-eldiven ) kullanacaktır.  

 Yemekhane girişinde hijyen paspasları ve dezenfektan bulunacaktır.  

 Yemek düzeni kademeli olarak sınıf seviyelerine göre bölünerek sağlanacak, 

öğrenci yoğunluğu azaltılacaktır.  

 Her kademeli giriş – çıkış sonrası alanın ara dezenfeksiyonu yapılacaktır.  

 Her kademeli giriş – çıkış sonrası masaların, kapı kollarının, turnike barlarının ve 

servis alanın temizliği dezenfektanlı kimyasal ile yapılacaktır.  

 Yemek servisi sırasında çatal-kaşık-bıçak, görevli personel tarafından tek 

kullanımlık paketlerde hazırlanarak öğrencilere verilecektir.  

 Ekmekler, tek kullanımlık paketlerde servis edilecektir.  

 Menaj takımları (tuz, karabiber, sos vb.) tek kullanımlık paketlerde servis 

edilecektir.  

 Öğrencilerin oturma yerleri sabit olacaktır. Yüz yüze gelmeyecek şekilde 

oturma düzeni alınacaktır.  

 Tabldotlar öğrenciye özel hazırlanacaktır. 

 

 



 

Yönetim, Öğretim ve Personel Kadrosu İle İlgili Alınan Önlemler  

 Yönetim, öğretim ve personel kadrosuna Covid-19 eğitimi verilmiştir ve okulda 

bulunulan süre içerisinde Covid-19 tedbirleri tüm birimlerimiz için geçerlidir.  

 Okul içerisindeki yol haritasını belirleyen Covid-19 el kitabı oluşturulmuştur. 

Herkes bu kurallara uymak zorundadır.  

 Personel kadrosuna, dönem içinde hijyen eğitimleri sık sık verilecektir. 

 Yurt dışına seyahat edecek olan çalışanlarımızdan seyahatten döndükten 

sonraki ilk 14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenecektir. 

Doktor muayenesi sonucunda konulan teşhis ve çalışanın okula devam 

etmesinde sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimine 

sunulmalıdır.  

 

 

Kantin Düzeni İle İlgili Alınan Önlemler  

 Kantin personeline Covid-19 ve hijyen eğitimleri verilmiştir. 

 Kantinlerimiz yoğunluğu azaltacak şekilde birçok noktadan hizmet verecektir. 

 Alışveriş için sıraya giren öğrencilerimizin sosyal mesafe kuralına uymaları için 

gerekli uyarı ve önlemler alınmıştır.  

 Kantin iç ve dış tezgâhları her teneffüs sonrası dezenfekte edilecektir.  

 Kantin personeli maske, bone ve eldiven kullanacak; sık sık maske, eldiven 

değişimi yapacaktır.  

 Kantinlerin önünde el dezenfektasyonu standı yer alacaktır.  

 

Tuvalet Kullanımı İle İlgili Alınan Önlemler  

 

 Temizlik personeline Covid-19 ve hijyen eğitimleri verilmiştir.  

 Personel işe özgü KKD’ler (maske –bone-eldiven ) kullanmaktadır.  

 Her tuvalet kullanımı sonrasında; klozetler, lavabolar, kapılar, kapı kolları, 

çeşme başlıkları, dispenserler uygun kimyasal ile temizlenip dezenfeksiyonu 

yapılacaktır. 

 Tuvaletlerde ayak pedallı el dezenfektanı kullanılacaktır.  

 Tuvaletlerin temizliği her aradan sonra, ders esnasında yapılacaktır.  

 Her arada tuvaletlerde bir temizlik görevlisi bulunacak ve gerekli önlemlerin 

alınmasına nezaret edecektir.  

 Her ders arasında, ellerin yıkanması ve tek kullanımlık kâğıt havluların 

kullanılması için öğrenciler yönlendirilecektir.  

 WC girişlerinde hijyen paspası bulunacaktır. 

 



 

Revir İle İlgili Alınan Önlemler  

 

 Revir alanının günlük temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik planı çerçevesinde 

yapılmaktadır.  

 Revir yataklarında, tek kullanımlık medikal örtüler kullanılmaktadır.  

 Bu alanda el dezenfektanı ve tezgâh-masa dezenfektanı kullanılacaktır.  

 Revirdeki sirkülasyonu azaltmak amacıyla, zorunlu olmayan ilaçlar, vitaminler 

ve gıda takviyeleri evde verilecektir.  

 Hastalık belirtilerinden (37,3 ve üzeri ateş -, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, 

nefes darlığı, yaygın kas ağrısı) en az birini gösteren öğrenci ve çalışanların 

tespiti durumunda, çevresindekiler ile teması sınırlandırılarak izolasyon odasına 

alınıp derhâl sağlık birimleri ve ailesiyle temasa geçilecek, hızlı bir şekilde sevki 

sağlanacaktır. 

 Yurt dışına seyahat edecek olan öğrenci, veli ve çalışanlarımızdan seyahatten 

döndükten sonraki ilk 14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları 

istenecektir. Doktor muayenesi sonucunda konulan teşhis ve 

çalışan/öğrencinin okula devam etmesinde sakınca olup olmadığını belirten 

sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır.  

 

 

Öğrenci-Personel Servisleri İle İlgili Alınan Önlemler  

 

 Servis şoförünün ve serviste görevli öğretmenin servise başlamadan önce ateşi 

ölçülecektir.  

 Öğrenciler araçlara binmeden önce araç içi dezenfeksiyon sağlanacaktır.  

 Araçlarımızın günlük dezenfeksiyonunun yanında anlaşılan firma ile periyodik 

olarak detaylı dezenfekte işlemi yapılacaktır. 

 Öğrencilerimiz servise maske ve siperlik takarak binecektir. Servise binmeden 

önce, dezenfektan kullanmaları sağlanacak ve ateş kontrolleri servis öğretmeni 

tarafından kayıt altına alınacaktır. 

 Servis şoförü ve serviste görevli öğretmen de araçta maske kullanacaklardır. 

 Servislerde Covid-19 kapsamında afişler asılı olacaktır. 

 Servislerde sürekli hava sirkülasyonunu sağlamak için camlar açık olarak 

seyahat edilecektir.  

 Klima açılması durumunda, iç hava sirkülasyonu kapalı olacak ve camlar açık 

olarak seyahat edilecektir.  



 

 Servise binmeden önce serviste görevli öğretmen tarafından ateş ölçümü 

yapılacak, 37,3 ve üzeri çıkması hâlinde öğrenci ya da personel servise 

alınmayacaktır.  

 Öğrencilerimizin servislerde oturduğu yerler belirlenecek, kullandıkları servis ve 

oturma yerleri asla değiştirilmeyecektir. 

 Serviste öğrencilerimizde gözlenen ani durum değişikliklerinde (ateş, öksürük, 

burun akıntısı, solumun sıkıntısı, yaygın kas ağrısı gibi) serviste görevli 

öğretmen aile ve okul ile iletişime geçecektir.  

 

Spor Salonları İle İlgili Alınan Önlemler  

 

 Temizlik personeli ve salon sorumlularına Covid-19 eğitimi verilmiştir.  

 Soyunma odalarının kullanımını azaltmak amacıyla, beden eğitimi derslerinin 

olduğu günlerde öğrencilerimizin okula beden eğitimi formasıyla gelmesi, ders 

sonrası değiştirmek üzere yedek beden eğitimi forması bulundurması 

gerekmektedir.  

 Beden eğitimi dersleri, hava durumunun elverdiği ölçüde açık havada 

yapılacaktır.  

 Spor salonu girişlerine hijyen paspas üniteleri yerleştirilmiştir, salona girişler 

hijyen paspasa basılarak yapılacak, ardından her zaman olduğu gibi salonda 

giyecekleri spor ayakkabılarıyla dersleri yapacaklardır.  

 Periyodik temizlik ile birlikte her kullanım sonrasında dezenfektasyon 

yapılacaktır.  

 Spor salonu ve antrenman alanlarındaki klimaların temizlikleri ve 

dezenfektasyonu düzenli olarak yapılmaktadır.  

 

 

Covid – 19 Salgını Öğretmen Yönergesi  

 

 Ortak araç- gereç kullanılmayacak; kalem, silgi vb. kişisel olacaktır. 

 Düzenli olarak el yıkanacak, dezenfektan kullanılacaktır.  

 Kampüs içerisinde sosyal mesafeye dikkat edilecektir.  

 Okul bilgisayarlarını kullandıktan sonra temizliği yapılacaktır.  

 Ofis masa üstlerinde kitap, defter bırakılmayacak; her gün, gün sonunda 

eşyalar kitaplığa kaldırılacaktır.  

 Derste mutlaka siperlik takılacak, maske ders anlatılırken çıkarılacak, öğrenci 

arasında gezerken maske takılacaktır.  



 

 Öğrenci oyun alanlarında, kendilerine tanımlı sınıfların başında nöbet 

tutulacaktır.  

 Sınıflar havalandırılacaktır.  

 Öğrencilere maske, siperlik kullanımı ve sosyal mesafeye yönelik hatırlatıcı 

uyarılar yapılacaktır.  

 Şüpheli bulgular gösteren öğrenci tespitinde vakit kaybetmeden revir birimi 

bilgilendirilecektir.  

 Öğretmenler odasında kişisel kullanımda olan çay ve kahve makineleri için tek 

kullanımlık karton bardaklar kullanılacaktır. 

 

Covid – 19 Salgını Veli Yönergesi  

 

 Velilerimizin, Covid-19 önlemlerini içeren taahhütnameyi imzalaması 

gerekmektedir. 

 Velilerimizin okul kampüsüne girişleri, ilgili yönetmelik gereği mümkün 

olmayacaktır.  

 Servis hizmeti almayan öğrencilerimizi, velilerimiz kampüs ana giriş kapısında 

bırakıp alacaklardır.  

 Sadece randevulu gelen velilerimiz, kayıt altına alınarak Covid-19 önlemleri 

doğrultusunda gerekenleri uygulamaları koşuluyla okula giriş yapacaktır.  

 Hastalık belirtilerinden (37,3 ve üzeri ateş -, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, 

nefes darlığı, yaygın kas ağrısı) en az birini gösteren öğrencilerin okula 

gönderilmemesi ve okul idaresinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

 Aile içinde herhangi bir semptomun görülmesi hâlinde öğrencimizin okula 

gönderilmemesi ve okul idaresinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

 Her sabah veli tarafından öğrencilerin ateş ölçümleri yapılmalıdır.  

 Tüm öğrencilerimizin her gün temiz forma ile okula gelmeleri gerekmektedir. 

Velilerimizin bu konuda hassasiyeti önemlidir.  

 Velilerimizin öğrencileri AVM, konser ve sinema salonları gibi kalabalık 

ortamlara sokmaması gerekmektedir.  

 Çocuklarımızın bağışıklık sisteminin güçlü olması için yeterli uyku ve 

beslenmeye dikkat edilmelidir. Bu konuda velilerimizin gerekli düzenleme ve 

önlemleri alması önemlidir.  

 Öğrencilerimizin okula kendi mataralarıyla gelmesi ve mataraların üzerinde 

mutlaka isim bulunması önemlidir.  

 Evden yemek ya da atıştırmalık getiren öğrencilerimizin, yiyeceklerini 

paylaşmaması gerektiği mutlaka hatırlatılmalıdır. Bu konu ile ilgili takip ve 

destek sınıf öğretmenleri tarafından da yapılacaktır.  



 

 Öğrencilerimizin okulda kullanacağı siperlik ve maskelere muhakkak isim 

yazılması gerekmektedir. İhtiyaç listesinde belirtilen maskeler öğrencilerimizin 

bireysel kullanımı için yedek olarak dolaplarında saklanacaktır.  

 Yurt dışına seyahat edecek olan velilerimizin seyahatten döndükten sonraki ilk 

14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenecektir. Doktor 

muayenesi sonucunda konulan teşhis ve öğrencisinin okula devam etmesinde 

sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır.  

 

Covid – 19 Salgını Öğrenci Yönergesi  

 

 Öğrenci taahhütnameleri ortaokul öğrencileri tarafından “Okudum – Anladım – 

Kabul Ediyorum” şeklinde imzalanacaktır.  

 Okula her gün temiz forma ile gelinecektir.  

 Öğrenciye ait tüm maske ve siperliklere çıkmaz kalemle isim yazılacaktır.  

 Öğrenci dolaplarında yedek maske bulundurulacaktır.  

 Kampüse girerken maske ve siperlik takılacaktır.  

 Okul bahçesinde siperlik takılacaktır.  

 Düzenli olarak el yıkanacak, dezenfektan kullanılacaktır.  

 Okul kapısı girişinde bulunan “hijyen paspasına” mutlaka basılarak içeri 

girilecektir. 

 Kampüs içerisinde sosyal mesafeye dikkat edilecektir.  

 Koridorda maske takılacaktır.  

 Tüm öğrencilerin araç – gereçleri kişisel olacak ve başkasıyla 

paylaşılmayacaktır. 

 Derste mutlaka siperlik ve maske takılacaktır. (Maske ara ara çıkarılabilir.)  

 Beden eğitimi derslerinin olduğu günlerde okula beden eğitimi formasıyla 

gelinecek, ders sonrası değiştirmek üzere yanında yedek beden eğitimi forması 

getirilecektir. 

 Belirlenen oyun alanlarının dışına çıkılmayacak ve nöbetçi öğretmenin 

yönergelerine uyulacaktır. 

 Anasınıflarında peluş kumaş oyuncaklar kaldırılacak, öğrencilerimiz de okula 

oyuncak getirmeyecektir.  

 Yurt dışına seyahat edecek olan öğrencilerimizin seyahatten döndükten sonraki 

ilk 14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenecektir. Doktor 

muayenesi sonucunda konulan teşhis ve öğrencinin okula devam etmesinde 

sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır.  

 

 


