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Biliyoruz  ve  farkındayız  ki  bu  sürecin  daha  önceki  ‘’Okula  Dönüş’’ süreçlerinden  kendi  içerisinde farklılıkları  ve
hepimizin üzerine yükleyeceği görev ve sorumlulukları vardır. Bu durum okul dışı zamanlarda sağlık açısından sizlerin
de azami dikkatini gerektirmektedir. Öncelikli hedefimiz öğrencilerimiz başta olmak üzere her birimizin sağlığını tehdit
edebilecek riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri karşılıklı olarak alabilmektir.
Pandemi dönemi okula dönüş ön bilgilendirme kitapçığı okulumuzun hedefleri ve vizyonu doğrultusunda normalleşme
sürecinin temel amacı olan güvenli ve sağlıklı okul iklimini sağlamak amacıyla yapılan ve yapılacak olan çalışmaların
genel çerçevesini çizmektedir.

Bu süreç kendi içerisinde dinamik bir yapıya sahip olduğundan zaman içerisinde önlem ve tedbirlerimiz de değişiklik
gösterebilecek ve bu değişiklikler sizlerle paylaşılacaktır. Hepimizin bu kitapçıkta belirtilen konulara titizlikle uyması,
bu sürecin atlatılması, olası risklerin azaltılması ve sağlıklı okul ikliminin devamlılığının sağlanması açısından büyük
önem arz etmektedir.
Saygılarımızla.

16 Mart 2020 tarihinden itibaren hepimiz daha önce yaşamadığımız bir süreçle
karşılaştık. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını bizleri hiç alışık
olmadığımız  bir  yaşam  biçimi  ile  karşı  karşıya  bıraktı.  Dünyada  bulunan
hastalıkların  artması  ve  yaşam  şeklinin  değişmesi  ile  birlikte  kendimiz  ve
çevremiz için güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmak  önemli bir hal almıştır.

Hayatlarımızda  önemli  olanın  başta  sağlık,  sonrasında  da  sevgi,  emek,
dayanışma ve güven olduğunu çok iyi anladığımız bu süreçte, karşılıklı güven
ve  inancımız  sonsuzdur.  Okullarımızın  kapısını  çocuklarımıza  açmaya
hazırlandığımız  bu  dönemde,  aynı  güven  ve  inancın  beraberinde  getireceği
güçlü  iş  birliği  ile  her zaman olduğu  gibi  çocuklarımız  için  en  doğru  olanı
yapmak önceliğimiz.

Sayın Velimiz,



İÇİNDEKİLER 

Okul Girişinde Alınan Önlemler  

Okul İçerisinde Alınan Önlemler  

Yemekhanemizde Alınan Tedbirler  

Servis Araçlarımızda Alınan Önlemler  

Personel Kadrosu ile İlgili Alınan Önlemler  

Velilerimizin Alabileceği Önlemler  

       Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca yapılacak açıklamalar  
doğrultusunda uygulanacak farklı tedbirler hakkında gerekli bilgilendirmeler 
yapılacaktır. 



OKUL GİRİŞİNDE ALINAN ÖNLEMLER

1-Okul binamıza girişler kontrollü yapılacak olup, girişte oluşturduğumuz alanlarda yetkili personellerimiz 
tarafından gerekli kontroller sağlanarak okula girişler yapılacaktır.  
2-Okul girişinde tüm öğrenci ve çalışanlarımızın ateş kontrolü sağlanıp, kayıt altına alınacaktır.
3-Okul girişimize ayaklı  ve sensörlü el  dezenfektanları  yerleştirilmiştir.  Düzenli  kontrolleri   yapılarak sürekli  dolu
olmaları sağlanmaktadır.
4-Okulumuza kontrolsüz giriş ve çıkışların engellenmesi için, okula ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Gerekli durumlarda
yapılacak olan görüşmeler mail, telefon veya  açık alanda bahçede yapılacaktır.

OKUL İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

1-Okulumuzda sağlık ekibi ve izolasyon odası oluşturulmuştur.
2-Hasta olduğu (burun akıntısı, öksürük ve hapşırık, nezle baş ağrısı, soğuk algınlığı 37.3 derece ve üzeri ateş,  nefes
darlığı ) okulda fark edilen öğrenci ve çalışanlarımızın çevresindekiler ile teması sınırlandıracak, izolasyon odasına
alınarak, ailesi/ yakınları ile temasa geçilecektir.
3-Yurt dışına seyahat edecek 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 okulu
devam etmesinde sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır.
4-Okullarımızda korona virüsten korunmak amaçlı gerekli tüm bilgilendirmeler sözlü ve görsellerle öğrencilerimizle
paylaşılmaya devam 
edilecektir. Sağlık Bakanlığı tarafında bilgilendirme afişleri ise okulumuzun birçok noktasında yer almaktadır.
5-Okulumuzun detaylı tüm dezenfeksiyon işlemleri yapılmış olup, düzenli aralıklarla yapılmaya devam edilecektir.



6-Okulumuzda tüm sınıflarımızda dezenfektan bulundurulmaktadır .Küçük yaş grubu 
çocuklarımız dezenfektan kullanımı öğretmen kontrolünde gerçekleştirecektir.
7-Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan ile tuvaletlerin, sprey dezenfektanlarla tüm kapı 
kolları ve sık dokunulan ortak alanların sık sık dezenfeksiyonu yapılacaktır.
8-Kullanılmış maske, siperlik, gözlük gibi tıbbi malzemeler okul girişinde ve okul 
içerişinde çeşitli noktalara yerleştirilmiş ’’maske ve eldiven tıbbi atık kutularına’’ 
atılacak, usulüne uygun imha edilecektir.
9-Kapalı alanlarda sosyal mesafeye dikkat edilecektir. Okul girişinde koridorlarda, 
sınıflarda spor salonunda, yemekhanemizde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde 
işaretlenmiş ve belirlenmiş alanlar mevcuttur.
10-Kendisi ile aynı ortamda yaşayan aile üyeleri ile veya Covid-19 teşhisi edilen tüm 
öğrencilerimizin okul yönetimi ile paylaşması zorunludur.
11-Öğrencilerimizin okula oyuncak getirmemeleri önemlidir.
12-Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize aşağıdaki konu başlıklı eğitimler 
planlanmıştır.

-Kişisel hijyen
-El hijyeni
-Kişisel korunma donanımı
-Bulaş bazlı önlemler
13-Sınıf kapıları açık olarak sabitlenerek sınıfların havalandırılması sağlanacaktır.
14- Öğrencilerimizin her gün sınıf içinde aynı sandalyede oturmaları sağlanacaktır.



YEMEKHANEMİZDE ALINAN TEDBİRLER

1-Yemekhanede  bulunan  masa  ve  sandalyeler  çapraz  oturma  düzenine  göre
ayarlanmıştır.
2-Yemekhanemiz,  öğrencinin  sosyal  mesafeye  uygunluğu  açısından  dönüşümlü
kullanılacaktır. Yemekhanedeki yoğunluğu azaltmak için sınıf düzeyleri yaş gruplarına
göre gruplanacak ve yemekler yemekhane görevlileri tarafından servis edilecektir.
3-Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanmakta, tüm paketli
gıdaların paketleri silinmektedir.
4-Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması ve yemekhane alanı
masa düzenine uygun şekilde ayarlanmaktadır.
5-  Yemekhane  görevlilerinin  tek  kullanımlık  tıbbi  maske,  eldiven,  bone,  önlük  vb.
malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis
yapmaları sağlanmaktadır.
6-Her öğün sonrasında masa üstleri, yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu
sağlanmaktadır.  Gün  sonunda  yemekhane  çamaşır  suyu  ile  detaylı  temizlik  ve
dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

SERVİS ARAÇLARIMIZDA ALINAN ÖNLEMLER

1. Servis araçlarına binmeden önce tüm öğrencilerimizin ve çalışanların ateşi temassız
ateş ölçer ile ölçülerek, ateşi 37.3 derece üzeri olanlar servise alınmayacaktır.
2-Servis  kullanımı  asgari  kişi  sayısı  taşıyacak  şekilde  planlanacaktır.  Bakanlık
açıklamaları doğrultusunda servis kapasitesi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır.
3-Tüm  servis  şoförlerinin,  servis  kullanacak  olan  çalışan  ve  öğrencilerimizin  servis
hizmeti sırasında maske kullanımları zorunlu olacaktır.
4-Öğrencilerimizin her gün aynı koltukta oturmaları sağlanacaktır.
5-ServiAraçlarda kolonya el dezenfektanı hazır bulundurulacaktır.
6-Servislerde günlük/haftalık/aylık dönemsel dezenfeksiyon sağlanacaktır. 
7-Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima kullanılmayacak, pencereler açılarak
servisin sık sık havalandırılması sağlanacaktır.



 

 

 

       PERSONEL KADROSU İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER

1-Tüm  çalışanlarımız,  Covid-19  semptomları,  bulaş  yolları,  korunma  yöntemleri  ve
izolasyon süreci ile ilgili detaylı olarak bilgilendirildiler. 
2-Kendisi  ile  aynı  ortamda  yaşayan  aile  üyeleri  veya  yakın  temasta  olduğu  kişiler
arasında  Covid-19  teşhis  edilen  tüm  çalışanlarımızın  bu  bilgiyi  okul  yönetimi  ile
paylaşması zorunlu tutulmuştur.
3-Egeberk  Anaokulu  bünyesinde  çalışan  ve  tedarikçi  firmaların  çalışanlarına  hijyen
eğitimi  verilerek  kurumun  çalışma  ve  hijyen  kriterlerine  uymalarının  temini
sağlanacaktır. 
4-Okul  personelinin  tamamı  beyaz  önlük,  tıbbi  maske  ve  siperlik  kullanacak,  tıbbi
maskeler düzenli aralıklarla değiştirilecektir.
5-Çalışanlarımız mümkün olduğunca mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmayacaktır.

                VELİLERİMİZİN ALABİLECEĞİ ÖNLEMLER

1-T.C Sağlık Bakanlığının yayınladığı ’’Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’’ inde yer
alan EK 1 Bilgilendirme Formu ve Taahhütname doldurulmalıdır. Formu Okulumuzdan
temin edebilirsiniz.
2- Tüm aileler çocukları maske ile okula getirmeli ve bu konuda okula destek olmalıdır. 
3- Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir.
4-Aile çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.
5- Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun
sağlık durumu okula bildirmelidir.
6. Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir.
7.  Çocuklarını  servis  aracı  ile  okula  gönderecek  aileler,  servis  aracı  için  gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip etmelidir.



 Özel EGEBERK Anaokulu 

 TEL : 0224 413 85 80
            0224 413 85 98
GSM : 0533 593 92 90
FAX  : 0224 413 83 10

www.egeberkanaokulu.com

info@egeberkanaokulu.com
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