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AMAÇ VE İLKELER

Tüm dünyada yaşanan Pandemi sonrası eğitim öğretim faaliyetlerinin tekrar başlaması
durumunda, tüm okul bireylerinin sağlık güvenliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla
okul süreçlerini planlama, alınan tedbir ve önlem çalışmalarını içermektedir.
Bu kılavuz, Covid-19 salgın dönemi içinde alınması gereken hijyen ve güvenlik koşulları
ile uyulması gereken kuralları ve tüm topluluğun sergilemeleri gereken güvenli
davranışları içeren bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır.
Hazırlanan tedbir ve uygulama rehberi, okulumuzun tüm fiziksel alanlarının kullanımını,
öğrencilerimizin okula geliş ve okuldan ayrılış süreçlerindeki her aşamayı içermektedir.
Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın
sürece dair alacağı yeni kararlar ve önlemler olması halinde, kılavuzumuzda gerekli
güncellemeler yapılacaktır. Yürütülecek çalışmalar ve tüm İTÜ topluluğu için geçerli
olacak uygulama, uyarı, önlem ve hatırlatmalar bu kılavuz kapsamında paylaşılmıştır.
Salgın sürecinin devam etmesi durumunda, okulumuzda 3 farklı senaryoya göre,
eğitim öğretim yılı ders programlarımız, faaliyetlerimiz ve bu kapsamda fiziki
yerleşke tedbirlerimiz planlanmaktadır.

COVID KRİZİNE KARŞI OLASI SENARYO
HAZIRLIKLARIMIZ

1.SENARYO: YÜZYÜZE EĞİTİM
COVID sürecinin ve vaka sayılarının bilim kurulu tarafından belirli bir oranda
kalması durumunda, tüm gün, yüz yüze eğitimin tedbir kılavuzu çerçevesinde,
yeni normal süreç tedbir ve önlemleri kapsamında sağlık kuralları dikkate
alınarak devam etmesi.
Çapraz k-12 kademe sistemi ile belirli sınıf gruplarının ders programı, teneffüs
ve yemek saatlerinin aynı saatlerde planlanması ve programların bu doğrultuda
hazırlanması.
Kasım ayında salgının tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte on-line sürece geçilmesi.

2.SENARYO: HİBRİT EĞİTİM (YÜZYÜZE/ONLINE)
COVID sürecinin bugünkü seyrinde veya daha yüksek oranlarda devam etmesi ile
tedbir kılavuzu çerçevesinde, yeni normal süreç tedbir ve önlemleri kapsamında
öğrencilerin ikili eğitime başlaması. Olası riskleri minimum seviyeye düşürebilmek
adına, öğrencilerin haftanın 3 günü yüz yüze, haftanın 3 günü on-line eğitime
devam etmesi. Bu senaryoya göre alınabilecek akademik tedbirler:
Haftalık ders saatlerinin kısaltılması, 45 saatlik ders saatinin düşürülmesi.
Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl için 20 saat üzerinden planlamalar yapmaktadır.
Okulumuzda ise minimum haftalık 40 ders saati uygulaması olacaktır.
Yüz yüze ve online süreçte yürütülecek ders dağılımlarının planlanması.
Matematik, Türkçe, Fen gibi temel derslerin yüz yüze, Coğrafya, Beden Eğitimi, Tarih,
Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik gibi derslerin ise uzaktan eğitim ile devam
etmesi şeklinde planlamalar yapılacaktır.
Dersliklerin öğrenci sayılarına göre yeniden düzenlenmesi. Sınıf mevcutlarının
Sağlık Bakanlığının önerdiği sosyal mesafeye uygun düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir.
Kademelerdeki sınıf düzeylerinin Pazartesi- Çarşamba –Cuma / Salı-Perşembe- Cumartesi
olarak bölünmesi ile ilgili planlamalar senaryonun uygulamaya koyulması durumunda
hayata geçirilecektir.
Sınav gruplarına yönelik uygulanan sınava hazırlık çalışmalarının cumartesi günleri
yüz yüze eğitim yoluyla okulumuzda sürdürülmesi planlamaktadır.

3.SENARYO: ONLINE EĞİTİM-OKULLARIN AÇILMAMASI
COVID vaka sayılarının yükselmesi ile okulların açılmaması ve on-line eğitim
sürecine devam edilmesi. Online eğitim süreci olması durumunda, yüz yüze eğitim için
planlanan haftalık ders saati sayıları birebir aynı şekilde online olarak yürütülecektir.
Haftalık minimum 40 saat üzerinden online eğitim devam edecektir.
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1. 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Ders Dönemi

Başlangıç
Tarihi

Bitiş Tarihi

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı
Uzaktan Eğitim Süreci Telafi Programı

17 AĞUSTOS 2020
PAZARTESİ

4 EYLÜL 2020
CUMA

Ders Dönemi

Başlangıç
Tarihi

Bitiş Tarihi

2020-2021 Eğitim Öğretm Yılı
1.Dönem

07 EYLÜL 2020
PAZARTESİ

22 OCAK 2021
CUMA

I. Eğitim Öğretim Dönemi

07 EYLÜL 2020
PAZARTESİ

13 KASIM 2020
CUMA

Sonbahar Ara Tatili

16 KASIM 2020
PAZARTESİ

20 KASIM 2020
CUMA

II. Eğitim Öğretim Dönemi

23 KASIM 2020
PAZARTESİ

22 OCAK 2021
CUMA

Yarıyıl Tatili

25 OCAK 2021
PAZARTESİ

05 ŞUBAT 2021
CUMA

2020-2021 Eğitim Öğretm Yılı
2.Dönem

08 ŞUBAT 2021
PAZARTESİ

25 HAZİRAN 2021
CUMA

III. Eğitim Öğretim Dönemi

08 ŞUBAT 2021
PAZARTESİ

09 NİSAN 2021
CUMA

İlkbahar Ara Tatili

12 NİSAN 2021
PAZARTESİ

16 NİSAN 2021
CUMA

IV. Eğitim Öğretim Dönemi

19 NİSAN 2021
PAZARTESİ

25 HAZİRAN 2021
181
CUMA

2.KORONA VİRÜS (COVID-19) HAKKINDA BİLGİLENDİRME
COVID-19 kapsamında alınan tüm önlemler okul web sayfamızda yer almakta olup,
SMS ve mail ile veli bilgilendirmeleri yapılmıştır. Tüm velilerimize bilgilendirme notu
içeren Bilgilendirme Formu ve Taahhütname formu iki nüsha halinde imzalatılacaktır.
Öğretmenler ve diğer çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri
hususunda bilgilenmesi sağlanmıştır.
Telafi programının başladığı 17 Ağustos’ta ve okulun ilk haftasında oryantasyon
programı kapsamında öğrencilerimize COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma
önlemleri hakkında bilgilendirme kurum sağlık birimimiz, iş sağlığı ve güvenliği
uzmanımız ile kampüs müdürümüz tarafından yapılacaktır.

3.İTÜ GVO PANDEMİ DANIŞMA KURULU
COVID-19’dan sorumlu okul yöneticisi olarak Kampüs Müdürü Bülent Aydoğdu
görevlendirilmiştir.
COVID-19 Pandemi sürecindeki hijyen ve sağlık güvenliği çalışmalarımız
kapsamında sadece salgın/küresel salgın süreçlerinde değil, okul yaşamının bütününde de,
okulumuz öğrenci ve çalışanlarına yönelik koruyucu sağlık politikalarının belirlenmesi ve
denetlenmesi hususunda öneriler geliştirmek üzere İTÜ GVO İzmir Okulları Pandemi Danışma
Kurulu oluşturulmasına karar verilmiştir.
İTÜ GVO İzmir Okulları Pandemi Süreci Danışma Kurulu Üyeleri:
Kurum Doktoru - Kurum Hemşiresi - Genel Müdür - Genel Müdür Yardımcısı
Okul Müdürleri - Kampüs Müdürü - İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
Okul Aile Birliği Başkanı
**Okulumuzda sağlık çalışanı velilerimizin sürece yönelik öneri ve
katkıları pandemi süreci uygulamalarımıza dahil edilecektir.

4.GENEL ÖNLEMLER
A.YERLEŞKEYE AİT ÖNLEMLER
Özel güvenlik personellerimiz her zaman maske ve pvc siperlik kullanmakta ve okul
giriş çıkış süreçlerinde sosyal mesafeye üst hassasiyetle dikkat etmektedir.
Okulumuzda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulmaktadır.
Hijyenik paspaslarla okula girişte dezenfeksiyon sağlanır.
En az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmıştır.
Bunun için tüm sınıflardaki sıralarda her bir öğrenci sırasının yanındaki, önündeki, arkasındaki
sıra ile arasındaki mesafe 1 metre olacak çapraz düzenleme şekilde yerleşim yapılmıştır.
Sınıf dışındaki alanlarda; çalışma salonları, yemekhane, kantin, toplu kullanım alanlarında
sosyal mesafenin en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmesi sağlanmıştır.
Sosyal mesafenin korunumu için oturma alanı olan bölümlerde çapraz oturma düzeni
uygulamasına göre planlamalar yapılmıştır. Öğrenci kullanımındaki tüm iç alanlarda,
yemekhanede ve koridor alanlarında dezenfektan bulundurulacaktır. Tüm sosyal alanlar
dönüşümlü kullanılacak biçimde düzenlemeler yapılmıştır. Herhangi bir Covid şüphesi
dahilinde oluşturulan izolasyon odasında öğrencinin dinlenmesi sağlanacaktır.
İzolasyon odasında masa, tulum, maske ve gözlük bulundurulmaktadır.
Su sebilleri kaldırılacak olup, öğrencilerimizin su matarası ile okula gelmeleri beklenmektedir.
Anaokulu ve ilkokul kademelerinde ayrıca tek kullanımlık bardak ile su dağıtımları yapılacaktır.

B.OKUL SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER
Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların maske takma zorunluluğu vardır.
Maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmaktadır. Okulda bulunan
kişilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmelidir. Maskeler tek kullanımlık cerrahi maske olmalıdır. Cerrahi maske dışında
maske kullanımı uygun değildir. Değiştirme aralığı en fazla 2-3 saat olmalıdır. Gün içerisinde
3. 6. 9. derslerde öğretmen yönergesi ile değişim sağlanacaktır. Bu nedenle maske yedekleri
ile birlikte günlük olarak tedarik edilmelidir.
Günlük öğrenci öğretmen devamsızlıkları kontrol edilerek olası artış durumunda
bağlı bulunan Milli Eğitim Müdürlükleri ile bilgi paylaşımı yapılacaktır.

C.ÖĞRENCİ OKUL YAŞAMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER
Öğrencilerimiz, her sabah bina girişlerinde karşılanacak olup ateş ölçümleri yapılacaktır.
Netleştiğinde ateş ölçer bilgisi güncellenecektir.
Ateşi 37 derecenin üzerinde olan kişiler kayıt altına alınacak, 15-20 dakika sonraki ikinci
ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin üzerinde olması durumunda gerekli izolasyon önlemleri
uygulanarak, izolasyon odasına alınan öğrenci, velisi okula davet edilip, sağlık kuruluşuna
gidiş sağlanacak ve öğrencimizin sağlık durumu takip edilecektir. Gerekli sağlık uygunluk
raporu veli tarafından okula sunulduktan sonra öğrencimizin okula devamı sağlanacaktır.
Telafi sürecinde öğrencilerimizin okula uygun serbest kıyafet ile gelmeleri beklenmektedir.
7 Eylül 2020 Resmi Açılış tarihi itibari ile resmi kıyafete geçiş yapılacaktır. Ayda dört gün,
veli bülteninde belirtilerek serbest kıyafet uygulaması yapılacaktır. Beden eğitimi dersinin olduğu
günlerde kıyafet değişikliği olmaması için öğrencilerimiz okul spor formaları ile okula
gelebileceklerdir.
Öğrencilerimiz, oturdukları sıraları değiştiremeyecek ve her gün kendi adlarının etiketlendiği
sıralarda oturacaklardır. Hedef, bir öğrenci grubunun hep kendi grubuyla sosyal iletişim
halinde olması ve diğer sınıf grupları ile etkileşimi en alt seviyeye düşürecek şekilde
planlamaların yapılmasını sağlamaktır. Teneffüsler her kademe sınıf düzeyi için ayrı kullanılacak
şekilde kurgulanacaktır. Her sınıf kademesi farklı zamanlarda teneffüs yapacaktır. Zaman
çizelgesi teneffüs saatinde en az öğrenci yoğunluğu olacak şekilde oluşturulmuştur.

D.EĞİTİM ÖĞRETİM KADROSU VE OKUL ÇALIŞANLARININ
OKUL YAŞAMINA İLİŞKİN ÖNLEMLER
Tüm çalışanlara zimmetli olarak birer adet yüz siperliği verilmiş olup günlük olarak maske,
dezenfektan ve kolonya tedariği sağlanmaktadır. Ortak alanlarda ve beraber çalışma
ortamlarında tüm çalışanların ağız ve burun bölgesini kaplayacak şekilde maske takması ve
sosyal mesafe kuralına uyması zorunludur.
Öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması
sağlanmaktadır. Yüz koruyucularının, %70’lik alkol ile silinerek kullanım sırasında sık sık
dezenfeksiyonu yapılacaktır.
Çalışanlarımız, her sabah bina girişlerinde karşılanacak olup; ateş ölçümleri
yapılacaktır. Ateşi 37 derecenin üzerinde olan kişiler kayıt altına alınacak,
15-20 dakika sonraki ikinci ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin üzerinde
olması durumunda gerekli izolasyon önlemleri uygulanarak, gerekli tetkik
ve tedavi aşamalarından geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna
yönlendirileceklerdir.
Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik firması 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.

E.OKUL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER
Bahçelerde, konferans salonunda vb. alanlarda toplu olarak yapılan aktivitelere ara verilecektir.
Etkinlik takvimimizde gerekli görülen ve açık alanda yapılması içerik olarak uygun olan toplu
etkinliklerin uygun hava koşulları sağlandığı taktirde yine açık alanda yapılması planlamaktadır.
Veli, Öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi toplantılar temastan kaçınmak amacıyla
mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle yapılmaktadır.
Kitap- kırtasiye ve kıyafet satışında online sistem üzerinden satın alma sistemi oluşturulmuştur.
Okul Servislerinde Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili
Alınması Gereken Önlemler kılavuzunun uygulanması için servis yetkilileri ile görüşülmüş,
gerekli denetlemeler okulumuz tarafından ayrıca yapılmıştır. Servis personellerinin COVID-19
önlemleri ile ilgili önlemlere yönelik eğitimleri okulumuz tarafından da yapılacaktır.

5.YERLEŞKE TEMİZLİK VE HİJYEN UYGULAMALARI
Okul binaları dahilinde sürekli, düzenli aralıklarla, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği temizlik,
dezenfeksiyon, havalandırma işlemleri yapılmaktadır.
Okulumuzda sınıfların ve odaların pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık
havalandırılmaktadır. Okulumuzda doğal havalandırma sistemi olan VRF sistemi
kullanılmaktadır.
Bina girişlerine özel antiseptik paspaslar yerleştirilmiştir.
Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiştir.
Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır. Klima sistemlerinin
düzenli filtre bakımları, asansörlerde fan bakımları, servis araçlarının klima filtre bakımları
yapılmaktadır.
Okul girişinde, ofislerde, toplantı salonlarında, yemekhane ve servislerde sosyal mesafe
kuralları uygun şekilde işaretlenmiş ve belirlenmiş alanların dikkate alınması zorunludur.
Özellikle kapalı alanlarda 3-4 adım / 1 metrelik sosyal mesafe korunmalıdır. Tüm ortak
alanlardaki panolara, zemin alanlara ve tuvaletlere hijyen kuralları veuygulamalarına
yönelik bilgilendirici afişler asılmıştır.
Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmiştir.
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.

Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, okul içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilmiş
bulunan “maske ve eldiven özel atık kutularına” atılarak usulüne uygun biçimde imha edilecektir.
Klimalar aksi bildirilinceye kadar ofislerde kullanılmayacaktır.
Çamaşır suyu ile tuvaletlerin, sprey dezenfektanlarla tüm kapı kollarının, sık dokunulan ortak,
alanların gün içinde sık sık dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Her yüzeye farklı renkte bez
kullanılmakta, gün sonunda yıkanabilen bezler sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilmektedir.
Binada kullanılan her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin
(kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğinde
su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük
çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 768152-9) kullanılmaktadır.
Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik
alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu; virüslere
etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen
‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları ile sağlanmaktadır.
Anaokulunda oyuncak vb. materyaller düzenli olarak dezenfekte edilecektir.
Bilişim teknolojileri dersinde öğrencilerimiz tek kullanımlık eldivenle klavye kullanımı
yapacaklardır. Eldivenleri derslik girişinde temin edeceklerdir. Teknolojik cihazların
dezenfeksiyonu da her ders bitiminde yapılacaktır.

A.SINIFLAR - Eğitim Alanları İle İlgili Alınan Önlemler
Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde
oturma düzeni oluşturulmuştur. Sınıf içi sınıf dışı maske takılması zorunludur.
Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde (karşılıklı deği)l, çapraz oturma
şeklinde planlanmıştır. Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları
sağlanmıştır. Her öğrencinin sırasında ad-soyadı yer almaktadır.
Öğrencilerin gün boyu aynı sınıflarda ders görmesi sağlanarak, sınıf değişikliği
yapılmayacaktır. Ders esnasında sınıf kapıları açık olacaktır.
Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinlik yapmalarının
sağlanması yönünde planlamalar yapılmaktadır.
Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları
(teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmiştir.
Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler iptal
edilmiştir. Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olacaktır.
Öğrenciler arasında malzeme alışverişi kesinlikle yapılmayacaktır.
Dersliklerde öğrenciler malzemelerini bırakamayacaktır. Öğrencilerimiz kendilerine
ait malzemeleri ders programına göre getirip götürmekten sorumludur.

B.ASANSÖR
Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmıştır. Asansörlerde aynı anda maksimum
2 kişi bulunacaktır. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin
verilmekte ve bu sayı asansör girişinde belirtilmektedir. Asansör içerisinde
sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar,
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirtilmiştir.

C.REVİR
Revir randevu sistemi ile çalışacaktır. Revire girmek isteyen öğrenci müdür yardımcısı
onayı ile müsaitliğe göre revire gidecektir. Revirde ön alanda öğrenci karşılanıp il
değerlendirme yapılacak, ihtiyaç olur ise bir sonraki bölüme öğrenci alınacaktır.
Gün içerisinde sağlık personeli sürekli sınıf içi öğrenci durumunu okul pandemi denetleme
kurulu ile birlikte takipte olacaktır.

D.YEMEKHANE
Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmuştur.
Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanmaktadır.
Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde
düzenleme yapılmıştır.Yemekhaneye geliş düzeninde öğrenci yoğunluklarına dikkat edilerek
sınıflar gruplandırılıp, zaman çizelgeleri farklılaştırılarak grupların ayrıştırılması sağlanmıştır.
Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenerek ve
aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri planlanmaktadır.
Masalarda açıkta baharat, tuz, ekmek bulundurulmayacaktır.
Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranacak olup, tıbbi maske takmaları
zorunludur. Masada yeme ve içme dışında maske takılması öğrenci ve personel için zorunludur.
Açık büfe yemek servisi ( Salata bar) kullanılmayacaktır. Yiyeceklerin paketli olması
sağlanacaktır. Sabah kahvaltısı öğle yemeği ve ikindi beslenmeleri kişiye özel olmak üzere
kapalı kaplar içinde tek kullanımlık olarak hazırlanıp ikram edilecektir.

E.SOSYAL ORTAK KULLANIM ALANLARI
Her okul kendi bahçesini kullanacaktır.
Bina içindeki tüm oturma alanları pandemi kılavuzu çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına
uyularak konumlandırılmıştır.
Öğrencilerin seviyeler arası geçişlerine izin verilmeyecektir.
Koridorlardaki satranç, pinpon ve langırt masaları kaldırılmıştır.
Tüm kademelerin bina içi teneffüs kullanım alanları belirlenmiştir.
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E.TUVALETLER
Tuvaletlerin temizliğinde çamaşır suyu Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği şekilde seyreltilerek
kullanılacaktır.
Tuvaletlerin her teneffüs sonrası ve öğlen aralarının ardından dezenfeksiyon işlemi düzenli
olarak yapılacaktır. WC açık tutularak her 30 dakikada bir asit bazlı ürünlerle temizliği yapılır.
Teneffüs ve aralarda tuvalet kullanım yoğunluğu olmaması için aynı koridordaki sınıf
seviyelerinin zaman çizelgesi birbirinden farklı olarak uygulanacaktır.
Tuvaletlerde öğrencilerimiz için el hijyeninin önemi ile ilgili görseller yer almaktadır.
Tuvalet temizlik personeli her türlü maske eldiven vb. ile gerekli hijyen çalışmalarını
yapmaktadır.
Personelimizin rutin sağlık kontrolü yapılmaktadır.

G.SPOR SALONU
Aynı anda bir arada iki sınıf seviyesinden fazla öğrencinin bulunmayacağı şekilde açık
alan etkinlikleri olarak spor derslerimiz düzenlenecektir.
Pandemi sürecinde beden eğitimi dersimizin branşlaşma sisteminde yer alan yüzme
branşı yapılmayacaktır.
Spor salonlarında elle oynanan ve birden fazla öğrencinin aynı topa temas edeceği
toplu aktiviteler COVID-19 tedbirleri kapsamında yapılamayacaktır.
Tüm spor malzemelerinin düzenli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Giyinme alanlarında daha az öğrencinin yer almasını sağlamak için spor derslerinin
olduğu günlerde öğrenciler okula okulumuzun spor forması ile gelebileceklerdir.
Ders bitiminde yedek kıyafet değişimi için soyunma odalarının tamamı kullanıma dahil
edilip minimal öğrenci yer alacak şekilde planlama yapılmıştır.

H.KANTİN
Kantin alanında maske kullanılarak
hijyen ve sosyal mesafenin korunması
ile ilgili tedbirlere uyulacaktır. Kantindeki
oturma alanları sosyal mesafe kurallarına
göre düzenlenmiştir. Gün boyunca sıklıkla
temizlik ve dezenfektasyonu sağlanacaktır.

I.KÜTÜPHANE
Kütüphanede maske kullanılarak hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili
tedbirlere uyulacaktır.
Kütüphanedeki bilgisayarlara sosyal mesafeyi gözetecek şekilde oturulacak
ve kullanıcı kalktıktan sonra klavye, masa, sandalye ve benzeri kullanmış
olduğu eşyaların temizliği sağlanacaktır.

6.VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ
Acil durum irtibat listesi için, varsa değişen iletişim bilgilerinizi öğrenci işleri ile iletişime
geçerek güncellemeniz önemlidir. Öğrencilerimizin evden çıkarken maske takmasını
sağlamanız ve gün içerisinde maske değişimi için yanında iki yedek maske bulundurmasını
sağlamanız beklenmektedir.
Zorunlu durumlarda randevulu görüşmeler haricinde velilerimiz okula alınmayacaktır.
Veli görüşmeleri randevulu çevrim içi, telefon veya mail aracılığı ile gerçekleştirilecektir.
Pandemi nedeni ile öğrencilerimizin insan temasında aynı kişiler dışında kişilerle etkileşimi
olamaması için öğretmen ve personel haricinde okula yetişkin girişi sınırlı tutulacaktır.
Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan
öğrencilerin okula bilgi verilerek gönderilmemesi gerekmektedir.
Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan
ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi
verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi gerekmektedir.
Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında sosyal mesafe kurallarına uyularak maske
takılması zorunludur.
Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması, büyükanne/büyükbaba gibi
65 yaş üstü kişilerin öğrencileri bırakıp almamaları sağlanmalıdır. Okula giriş/çıkış saatlerinde
öğrencilerimizin velileri tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılması beklenmektedir.
Öğrencilerimizin kendi araç gereçleri haricinde başkasının araç gerecini kullanmaması için
gerekli malzemelerinin eksiksiz olması ve eve gelen eşyalarının kontrolü önemlidir.
Okul öncesinde okula oyuncak gönderilmemesi önemlidir.

Velileri tarafından okula getirilen öğrenci prosedürü:
Velilerimizin okul binası içine girişleri pandemi tedbir planları kapsamında kesinlikle
kabul edilmemektedir. Servis kullanmayan öğrenci velilerimiz okul girişleri ve
okul çıkışlarında öğrencilerini doğu kapısı girişinde görevli yönetici ve nöbetçi
öğretmenlere teslim ederler ve gün sonu okul çıkışında ise kapıda bulunan
yönetici ve nöbetçi öğretmenler tarafından telsiz sistemi ile anons yapılarak
öğrencilerini teslim alırlar.
Okul çıkışlarında sınıflardan öncelikle servis kullanan öğrencilerin sosyal mesafeye
uyularak, güney kapıya nöbetçi öğretmenler eşliğinde yönlendirilmesi sağlanır.
Güney kapıda yönetici ve nöbetçi öğretmenler koordinesinde servislere yerleşim
gerçekleştirilir. Bu sırada servis kullanmayan öğrenciler son ders öğretmenleri ile
sınıfta beklerler. Velisi gelen öğrenci bilgisi güvenlik biriminden anons ile
paylaşıldığında öğrencimizin son ders öğretmeninin yönlendirmesi ile yönetici ve
nöbetçi öğretmenler kontrolünde doğu kapısında velisine teslimi sağlanır.

7.TÜM TOPLULUĞUN UYACAĞI KURALLAR VE PRENSİP KARARLARI
A.EVDEN ÇIKARKEN
Öğrencinin velisi tarafından ateş kontrolünün yapılması
Maske takımının sağlanması
O gün ihtiyaç duyulacak araç-gereçlerin çantaya yerleştirilmesi
Dezenfektanın çantaya konulması
Su matarasının/şişesinin çantaya konulması
Varsa elektronik cihazların(tablet ile eğitim yapılan hazırlık ve 9.sınıflarımız için) dezenfekte
edildikten sonra çantana yerleştirilmesi
Sağlık durumu nedeni ile özel bir yiyecek/içecek kullanımın söz konusu ise sağlıklı bir şekilde
paketle çantaya yerleştirilmesi ve sınıf /şube rehber öğretmenine bilgi verilmesi
Yedek maskenin çantaya yerleştirilmesi
Temiz ve sıcak suda yıkanmış kıyafetlerin/üniformanın giyilmesi
Ayakkabıların ve çantanın üstünün spreyle dezenfekte edilmesi
Servis beklerken hiçbir şeyle temas edilmemesi

B.SERVİSE BİNER VE İNERKEN
Servis beklerken sosyal mesafe kuralına uyulması (min. 1 metre)
Sıra gelmedikçe servise binmeye çalışılmaması
Servise binerken ateşin ölçtürülmesi
Ellerin ve çantanın dezenfekte ettirilmesi
Maskenin çıkartılmaması
Belirlenen yere oturulması
Emniyet kemerinin takılması
Servisteyken hareket edilmemesi, yer değiştirilmemesi
Servis kurallarına uygun davranılması
Okula girdikten sonra inme izni verilene kadar yerinde beklenmesi
“Servisten inebilirsin.” dendiğinde çantanın alınarak okul girişinde işaretlerle belirlenmiş olan
“Sosyal Mesafeni Koru” çıkartmasının üzerinde çağırılmanın beklenmesi
(Yöneticiler, Koordinatörler, Revir Personeli, Destek Hizmetler; Bu kadro en geç
saat 08.15’te okulda olur, ön hazırlıkları yürütecekleri için özel araçlarıyla gelir.
Özel araçlar belirlenen alanlara park edilir. Sosyal mesafe kurallarına uygun
hareket edilerek okula giriş yapılır.)

C.OKULA GİRER VE ÇIKARKEN
Okul girişinde yer alan “Sosyal Mesafeni Koru” çıkartmasının üzerinde sıranın beklenmesi
Ateş ölçümünün yaptırılması
Ayakkabı dezenfeksiyon paspasında ayakkabıların dezenfekte edilmesi
El dezenfektanı ile ellerin dezenfekte edilmesi
Maskenin kontrol edilmesi
Okula giriş yapılması
Doğrudan sınıfına geçiş yapılması
Eğer lavabo kullanım ihtiyacı varsa; eller yıkanmadan, dezenfekte edilmeden, maske
değiştirilmeden sınıfa girilmemesi
Son ders bitiminde ;
Eşyalarını toplanması
Ellerin dezenfekte edilmesi
Çıkış izni verilmedikçe ayağa kalkılmaması
Servise binerken
Servise gitmek üzere sıraya girilmesi
Sosyal mesafenin korunması
Ateşin ölçtürülmesi
Ellerin dezenfekte edilmesi
Servis kurallarına uygun davranılması

D.OKULDAYKEN
Sosyal mesafenin her zaman korunması
Ellerin her temas sonrası düzenli olarak dezenfekte edilmesi
Maskenin kesinlikle çıkartılmaması
Maskenin kirlendiğinde yenisiyle değiştirilmesi (günde en az 3 defa)
Kullanılmış maskelerin “Maske Atık Kutusuna” atılması
Araç-gereç ve eşya paylaşımı yapılmaması
Her öğrencinin kendisi için belirlenen alana oturması
Kimseyle yakın temasta bulunulmaması
Duvarlarda, sınıflarda koridorlarda, tuvaletlerde asılı bulunan kurallara uygun
davranılması
Merdiven inerken ve çıkarken korkuluklara dokunulmaması

E.SINIFTA /OFİSTE BULUNURKEN
Sınıfa/Ofise girerken ve çıkarken ellerin dezenfekte edilmesi
Sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş ve üzerinde oturulabilir ibaresi olan
sandalyelere oturulması
Çalışmanın başladığı tarih ve saatten itibaren aynı masayı kullanmaya ve aynı sandalyede
oturmaya özen gösterilmesi Yerlerin zorunlu olmadıkça değiştirilmemesi
Değiştirmek için yetkili birinden yardım talep edilmesi
Çalışmanın yürütüldüğü tüm ortamlarda sosyal mesafe kuralının önemsenmesi
Hiç kimseyle araç-gereç paylaşımında bulunulmaması
Paylaşmak zorunda kalınması halinde mutlaka dezenfekte edilmesini
Şahsi eşyaların hijyeninin sağlanması
Her sınıf çalışmasından sonra öğretmen yönergesine uygun hareket edilerek temiz havaya çıkılması
Her yerde maskenin burun üstüne oturtulmuş ve çene altını kavramış olduğundan emin olunması
Maskenin gevşetilmemesi, burnun kesinlikle açıkta bırakılmaması
Dolap kullanımına izin verilmeyeceği için eşyaların günlük olarak getirip götürmeye ve
eksik malzeme ile gelmemeye özen gösterilmesi

F.TEMİZLİK VE HİJYEN
Her gün en az 60 derecede yıkanmış temiz bir kıyafetle/üniformayla okula gelinmesi
Ayakkabıların her zaman temiz tutulması
Ayakkabıları ayak dezenfeksiyon paspasında dezenfekte ettikten sonra okula giriş yapılması
Eldiven kullanımı tavsiye edilmemektedir, ancak kullanım durumunda her saat başı
eldivenlerin değiştirilmesi ve kirlenmiş olanların “Maske-Eldiven Kutusuna” atılması
Okul saatleri içerisinde maskesiz dolaşılmaması
Maskenin her zaman temiz ve sağlam olmasına önem verilmesi
Günde en az iki kere maske değiştirilmesi
Ellerin ve ayakkabıların düzenli olarak giriş ve çıkışlardaki dezenfektan ile dezenfekte edilmesi
Yanınızda getirmekle yükümlü olduğunuz sprey dezenfektanla kılık/kıyafetlerinizin
dezenfekte edilmesi
Ellerin her eylem sonrasında en az 20 saniye boyunca yıkanması
Şayet yıkama şansınız yoksa mutlaka dezenfektanlarla ovulması
Okula/sınıfa/ofislere giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması
Kimseyle eşya paylaşımında bulunulmaması
Kimseyle yakın temas içerisinde olunmaması
Tuvaletlerin sadece teneffüs saatlerinde kullanımına özen gösterilmesi
Kâğıt bardak ve ıslak mendil kullanmanın önemsenmesi
Ceplerde sürekli dezenfektan sprey, jel veya kolonya bulunmasının önemsenmesi

G.SOSYAL MESAFE
Sosyal mesafe kuralları yönetmelikle belirlenmiş olduğundan herhangi bir eksiklik veya
ihmal kabul edilemez.
Oturulacak masa/sandalyeler arasında 1 metre mesafenin bulunmasına özen gösterilmesi
Sınırları belirlenmemiş alanlarda oturulmaması
Sosyal mesafeye işaret eden yönergelere göre hareket ederek giriş ve çıkışları gerçekleştirilmesi
X ile işaretli alanlara oturulmaması
İkili veya daha fazla iletişimin söz konusu olduğu zaman ve mekanlarda sosyal mesafe
kuralına uyulması
Sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmiş adım işaretlerine uyulması
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H.KILIK-KIYAFET-ÇANTA
Kılık kıyafet ve üniformaların her gün değişmiş olmasına dikkat edilmesi
Ayakkabıların kapalı ve altlarının temiz olmasına özen gösterilmesi
Ayakkabı dezenfeksiyon paspasından geçerek okula giriş ve çıkış yapılması. Mont-hırka
vb. şeyler giyilmesi gerekiyor ise çantaya
sığacak büyüklükte olmasına dikkat edilmesi, değilse sandalyelerin arkasına asılması
Asılan giysinin mutlaka spreyle dezenfekte edilmesi
Saat dışında takı kullanılmaması
Saatlerin de düzenli olarak spreyle dezenfekte edilmesi
Kimseyle özel eşyaların paylaşılmaması
Çantalar spreyle dezenfekte edilmeden evden çıkılmaması, her kullanımdan sonra ellerin
dezenfekte edilmesi
Çantalarda poşet içerisinde yedek kıyafet bulundurulması
Çantalarda kirlenen giysiler ve/veya araç-gereçler için yedek poşet
bulundurulması
Akşam eve girerken çantaların dezenfekte edilmesi ve en az iki saat kapının
girişinde bekletildikten sonra içeriye alınması
Saçlar uzun ise toplanması
Astım ve alerji ataklarını tetikleyebileceği için parfüm ve deodorant tarzı şeyler
kullanılmaması

I.VELİ ZİYARETLERİ
Okulun tüm veli görüşme alanları kullanıma kapatılmıştır.
Velilerle iletişim UE (Uzaktan Eğitim) sürecinde olduğu gibi elektronik posta, randevu
sistemiyle çevrimiçi görüşme veya doğrudan telefon görüşmesi olarak gerçekleştirilir.
Zorunlu hallerde okul idaresi tarafından davet edilmek koşuluyla Covid kuralları işletilerek
ve güvenlik eşliğinde hareket edilerek velinin okula girişine müsaade edilir.
Okula çocuğunu kendisi bırakan/alan veliler güvenlik kapısının dışında, okulun belirlediği
alanda bekleyebilirler.
Servisle gelmeyen öğrenciler, giriş-çıkışlar için belirlenmiş kapılar ve kurallar dahilinde
okula giriş yapabilirler. Bu öğrenciler normal çıkış saatinden 15 dakika önce tahliye edilirler.

J.YERLEŞKE KULLANIMI

GÜNEY KAPISI

DOĞU KAPISI

