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 OKUL BİNALARINA 
GİRİŞLER 1

Okul binalarına girişler, ortaokul binası için ana kapıdan, lise binası için, 9. ve 10. sınıflar C 
kapısından, 11. Sınıflar B kapısından ve 12. sınıflar için A kapısından gerçekleştirilecektir. 

Kapılar 07.50 'de açılacaktır. Kendi imkanlarıyla okula gelecek olan öğrencilerin daha önce 
okula gelmemesi tavsiye edilir. 

Çalışanlarımızı/Öğrencilerimizi her sabah bina girişlerinde nöbetçi öğretmenlerimiz 
karşılayacaktır. Bu bağlamda: Her sabah bina girişlerinde oluşturulan kontuarlarda 
çalışanlarımızın/öğrencimizin vücut sıcaklığı ölçülecektir. 

0Vücut sıcaklığı 37.2 C'nin üzerinde olanlar kayıt altına alınacak ve çalışanımız/öğretmenimiz 
gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından geçmek üzere ilgili sağlık kuruluşuna 
yönlendirilecektir. 

0En az 5 dakika arayla yapılan iki ayrı ölçümde sıcaklığı 37.2 C üzerinde çıkan bir öğrencinin 
derhal ailesi ile irtibata geçilecek, ailesi gelinceye kadar okul idaresinin gözetiminde izole 
şekilde bekletilecektir. Bu süre boyunca söz konusu kişinin maskesinin uygun kullanımı ve 
fiziki mesafe kurallarına bağlı kalınması sağlanacaktır.

Günlük olarak dezenfektan sunulacaktır. Bina girişlerine dezenfektan paspaslar 
yerleştirilmiştir. Paspaslara ayakkabıların tabanları tamamen ıslanana kadar basılması 
gerekmektedir. 

Çalışanlarımızın/Öğrencilerimizin okulda bulunduğu sürece maske takması zorunludur. 

Ateş̧, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi bir belirtisi 
olan öğrenciler hakkında okula bilgi verilmesi ve bu öğrencilerin okula gönderilmemesi 
gerekmektedir. 

Öğrencinin okulda bulunduğu esnada ateş, öksürük, halsizlik vb. şikayetleri göstermesi 
halinde velisi aranarak okuldan alınması sağlanacaktır. Sağlık Bakanlığı onaylı Sağlık 
Bakanlığı COVID-19 birimine haber verilecektir.



HİJYEN
ÖNLEMLERİ2 

Tüm okulumuzda detaylı temizlik çalışmaları rutin olarak gerçekleştirilmektedir.
 
Okul binaları dahilinde sürekli ve düzenli aralıklarla uygun temizlik, dezenfeksiyon ve 
havalandırma işlemleri yapılmaktadır. 

Klima sistemlerinde düzenli filtre bakımları, servis araçlarının klima filtre bakımları 
yapılmaktadır. 

Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara (okul girişi, derslikler, koridorlar, yemekhane, 
tuvaletler, laboratuvarlar, spor salonu, kantin gibi) öğrencilerimizin hijyenini sağlamak üzere 
el dezenfektanları yerleştirilmiştir. 

Çamaşır suyu ile tuvaletlerin, sprey dezenfektanlarla tüm kapı kollarının, sık dokunulan ortak 
alanların her teneffüs ve her öğle arası sonrası dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Her yüzeye 
farklı renkte bez kullanılmakta, gün sonunda yıkanabilen bezler uygun dezenfektanla 
dezenfekte edilmektedir. Gün sonunda tüm yüzeylerin ve masa üstlerinin temizlik ve 
dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 

Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, okul içerisinde çeşitli noktalara 
yerleştirilmiş bulunan “maske ve eldiven özel atık kutularına” atılmakta, usulüne uygun imha 
edilmektedir. 

Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik çalışanlarına da eğitim verilerek kurumun çalışma 
ve hijyen kriterlerine uymalarının temini sağlanmaktadır. 

Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına ve bunların ne sıklıkta 
değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve uyarılarla sağlanmaktadır. 

Okul içerisindeki oyun alanlarının kullanımında maske, mesafe, hijyen kuralları 
gözetilmelidir. 

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları sorumlu 
olacaktır. 
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SOSYAL
MESAFE3

Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durulması; tokalaşma, sarılma gibi yakın 
temaslardan kaçınılması gerekmektedir. 

Özellikle kapalı alanlarda sosyal mesafe kuralına uyulması gerekmektedir. Ortak 
kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odasında sürekli maske takılmalıdır.

Okul içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde işaretlenmiş ve belirlenmiş 
alanları dikkate almak zorunludur. 

Okul içerisindeki oyun alanlarının kullanımında maske, mesafe, hijyen kuralları 
gözetilmelidir. 

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Kurulları 
sorumlu olacaktır. 

Sınıf içerisinde öğrenci ve öğretmenlerin maske takması zorunludur.

Öğrenci masaları tek kişilik olup sosyal mesafe kuralı gözeterek yerleştirilmiştir. 
Masaların yerlerini değiştirmek yasaktır. 

Her sınıf girişinde el hijyeni devamlılığı için dezenfektan bulunmaktadır, doluluğu devamlı 
olarak takip edilmektedir. 

Klima filtreleri temizliği yapılmaktadır. Mümkün olduğu sürece pencereler açık olacak ve 
sınıf havalandırılması sağlanacaktır. 

Sınıfın alt yapısı ileriye yönelik acil durum planı için hibrid eğitim modeline göre 
hazırlanmıştır. Öğrencilerimizin okulda kullanacağı tüm materyaller kişiye özel olacaktır. 

Öğrenciler arasında ortak malzeme kullanımı olmayacaktır. Dersliklerde öğrencilerin oturma 
düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmayacaktır.

Ders sırasında öğrencide semptom gözlenirse eğer öğrenciler öğretmenleri tarafından okul 
idaresine yönlendirilecektir.

4SINIF İÇİ 
DÜZEN



5Y EMEKHANEDEKİ 
DÜZENLEMELER ve UYGULAMALAR 

Yemekhaneye girişte el dezenfeksiyonu gerçekleştirilmektedir. 

Yemekhanedeki masa ve sandalye araları sosyal mesafe kuralına göre konumlandırılmıştır. 

Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı 
sağlanmaktadır. 

Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu 
sağlanmaktadır. 

Gün sonunda yemekhane ve kantinde çamaşır suyu ve sprey ile detaylı temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemleri uygulanmaktadır. 

Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanmakta, tüm paketli 
gıdaların paketleri silinmektedir.  Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır. 

Yemek alımı sırasında teması minimuma indirmek amacıyla yemeklerin alındığı bölümde 
sadece tabağın geçebileceği kadar alan bırakılarak yükseltme yapılmıştır. 

Bu dönemde açık su servisi yapılmamakta; yemekhanede bulunan su sebilleri kaldırılmıştır. 

Su, kapalı ambalajlarda sunulmaktadır. Öğrencilerimiz sularını mataralarıyla evinden 
getirebilecek, su ihtiyaçlarını ayrıca okul kantinlerinden sağlayabileceklerdir.

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar, her kullanım sonrasında bulaşık makinesinde 
yıkanarak sonraki kullanıma kadar temiz bir ortamda saklanacaktır. 

Çatal, kaşık, bıçak, peçete, tuz ve karabiber tek kullanımlık kişiye özel olarak poşetlenerek 
dağıtılacaktır. 

Salata ve diğer soğuk çeşitler açık büfe olarak öğrencinin talebi üzerine yemekhane 
çalışanları tarafından servis edilmektedir. Ekmek servisi de kapalı poşetler içinde 
sağlanmaktadır. 

Yemekhanede sosyal mesafe kuralına uygun oturulmakta ve her sınıf için belirlenen saatlerde 
ve masalarda öğle yemeği yenmektedir. Öğlen yemek saati her hafta dönüşümlü olacak 
şekilde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
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9. ve 10. Sınıflar
12.10 - 13.00: Öğle Yemeği
13.00 - 13.50: 5. Ders Saati

11. ve 12. Sınıflar 12.10 - 13.00: 5. Ders Saati
13.00 - 13.50: Öğle Yemeği

Tüm Sınıflar 13.50 - 14.00: Teneffüs 



6KANTİN 
KULLANIMI

Maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmakta, 
buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmaktadır. 

Kantin alışverişi esnasında sosyal mesafe sınırlarını gösteren yönergelere uyulması 
zorunludur. 

Ders esnasında veya ders aralarında kantin kullanımı yasaktır.

Teneffüslerde 9. ve 10. sınıf öğrenciler Kantin 1'i (Spor salonu yanı) 11. ve 12. sınıf öğrenciler 
Kantin 2'yi (Ana kantin) kullanacaktır.

Kantin kafeterya çalışanları aşılılarda haftada 1, aşısızlarda 3 günde 1 yapılacak COVID-19 
testi (Antijen/PCR) ile taranmalıdır. 
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7
Teneffüs saatlerinde tuvalet kullanımı hademe ve/veya nöbetçi öğretmen denetim ve 
gözetiminde olacak şekilde düzenlenmiştir.

Tuvalete girişte ve çıkışta el dezenfeksiyonu gerçekleştirilmelidir. 

Her seferinde sınırlı sayıda öğrenci girişi kontrolü sağlanmaktadır. 

Tuvalet çıkışında ellerin özenle yıkanması gerekmektedir. 

Ders esnasında acil olmadıkça tuvalet izinleri kaldırılmıştır.

Tuvaletler mutlaka her teneffüs sonrası temizlenmektedir.

Tuvaletlerde temizlik ve sarf malzemeleri (sabun, tuvalet kağıdı, kağıt havlu vb.) düzenli 
olarak kontrol edilerek eksiksiz bir şekilde bulundurulmaktadır.

TUVALET ve 
LAVABOLARIN KULLANIMI
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Çalışma alanında bulunan ortak temas yüzeyleri için kullanım şartlarına uymak zorunludur. 

Kullanım öncesi ve sonrası dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. 

Havalandırma sistemlerinin periyodik kontrolü yapılmaktadır ve mümkünse laboratuvar 
pencereleri açık tutularak havalandırma sağlanmaktadır. 

Ortak kullanılan malzemeler, kullanım öncesi ve sonrasında dezenfekte edilmektedir.

Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere 
uyulması zorunludur. 

Kütüphane sorumlusu izin vermediği sürece kütüphaneye giriş yasaktır. 

Kütüphaneden edinilen her kitap dezenfekte edilerek raflara geri dizilmektedir. 

Öğrenci kullandığı kitabı kütüphane sorumlusuna teslim edecektir.

Pencereler ve kapılar mümkün olduğunca fazla açık tutulup etkin havalandırma sağlanacaktır.

LABORATUVARLARIN ve 
ATÖLYELERİN KULLANIMI 

KÜTÜPHANENİN 
KULLANIMI 
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10SERVİSLERDE ALINAN 
ÖNLEMLER ve HATIRLATMALAR 

0Vücut sıcaklığı 37.2 C ve üzeri olan öğrencilerimizin okula gelmemesi ve servise binmemesi 
büyük önem taşımaktadır. 

Her öğrencinin servis içindeki yeri sabit olacaktır.

Tüm servis şoförlerinin ve görevlilerin servis hizmeti sırasında maske ve eldiven kullanımları 
zorunlu olacaktır. 

Servis araçlarında öğrencilerin maske takması zorunludur.

Araçlarda personel ve öğrenciler için el dezenfektanı hazır bulundurulacaktır. 

Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyon sağlanacaktır. 

Servis araçlarında pencereler açılarak servisin sık sık havalandırılması sağlanacaktır.

Taşımacılık yapan şoförler semptom göstermesi halinde işbaşı yapmayacaktır.

Okul pandemi kurulları taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve taşımacılık ile ilgili 
diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu olacaktır

Şoförlere, aşılılara haftada 1, aşısızlara 3 günde 1 defa düzenli olarak COVID-19 tarama testi 
(Antijen/PCR) yapılması zorunludur. 
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Okulumuza kabul edilen tüm ziyaretçiler için kampüs içi yol haritası uygulaması takip 
edilecektir. 

Tüm randevulu görüşmelerin online yapılması teşvik edilmektedir. Çok zorunlu koşullarda 
yapılacak fiziksel görüşmelerde, randevulu ziyaretçilerin güvenlikte kullanılan program 
üzerinden giriş çıkış saatleri takip edilerek gidiş noktası dışında herhangi bir yere 
uğramamaları ve binadan binaya geçiş yapmamaları gerekmektedir. 

Tüm ziyaretçilerin maske takması zorunludur. 

Okul kampüsüne maskesiz ziyaretçi alınmayacaktır. 

Gün içinde kuruma giriş yapan ziyaretçilerin ateş ölçümü güvenlik görevlileri tarafından 
0yapılacaktır. 15 dakika arayla yapılan iki ölçümde vücut sıcaklığı 37.2 C üzerinde olan 

ziyaretçiler okula alınmayacaktır. 

Okula girişte tüm ziyaretçilere dezenfektan sunulacaktır. 

Dışarıdan gelen kişisel kargoların kampüsümüze kabul edilmediğini hatırlatmak isteriz. 

Çiçek gibi gönderimler ve gıda siparişleri de bu dönemde kampüse kabul edilmeyecektir. 

Kuruma dışarıdan gelen kargo, paket, zarf vb. evraklar sterilize edilecektir. 

Okul lobilerimizde sehpa üzerinde bulunan kitap, dergi, broşür vb. ürünlerimiz kaldırılmıştır. 

ZİYARETÇİLERLE İLGİLİ 
DÜZENLEMELER
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13

Öksürük, tat koku kaybı,boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan öğrenciler okula 
gönderilmemelidir.

Öksürük, tat koku kaybı,boğaz ağrısı vb. semptomu bulunan öğretmenlerin okula 
gelmeyecektir.

Semptomların düzelmesi ile okula dönüş için öğretmen ve öğrencilerden negatif PCR sonucu 
talep edilmelidir.

COVID-19 Pozitif Hasta ve Temas

COVID-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi Kurulları 
ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir.

Testler

Okulda görev alan kişiler her 7 günde bir PCR/antijen testlerini yineleyeceklerdir.  

Öğrencilere her 7 günde bir PCR/antijen testlerini yapılacaktır.

h t tps : / / sag l ik .gov.c t . t r /BULA%C5%9EICI-HASTALIKLAR-%C3%9CST-
KOM%C4%B0TES%C4%B0-TARAFINDAN-ALINAN-KARARLAR

https://www.kttb.org/wp-content/uploads/2021/08/Yu%CC%88z-Yu%CC%88ze-
Eg%CC%86itim-C%CC%A7alis%CC%A7ma-Grubu-kilavuzu-11-8-21.pdf

HASTALIK, TARAMA TESTLERİ ve 
TEMAS KONTROLÜ

KAYNAKLAR
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VİRÜSTEN KORUNMAK
ELİMİZDE

HAP�URMA SIRASINDA A�IZ VE BURUN 
TEK KULLANIMLIK KA�IT 

MEND�LLE KAPATILMALIDIR. 
MEND�L YOKSA DIRSE��N �Ç 
KISMI KULLANILMALIDIR.

K�RL� ELLERLE A�IZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALA�MA VE
SARILMA G�B�

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SAN�YE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

UZAK DURULMALIDIR. 

SU VE SABUN OLMADI�I 
DURUMLARDA ALKOL 

�ÇERIKL� EL ANT�SEPT��� 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANT�SEPT���

3-4
ADIM
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ELLERİMİZİ NASIL 

YIKAMALIYIZ ?
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ELLERİN ANTİSEPTİK İLE
TEMİZLENMESİ
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