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
info@gelisim.k12.tr adresine yönlendirebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

Hijyen Uzmanı
Sağlık Birimi

Sinem Sevil
sinem.sevil@gelisim.k12.tr
Dr. Yavuz Selim Türk - Hemşire Zeliha Avcı
yavuz.turk@gelisim.k12.tr – zeliha.avci@gelisim.k12.tr

OKUL VE AİLE İŞ BİRLİĞİ İLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER VE
COVİD-19 KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER
Okulumuz hijyen koşulları sağlanarak, hizmete başlamadan önce tamamen
dezenfekte edilmiştir.

Okula Giriş-Çıkışta Alınan Önlemler













Velilerimizin okula girişleri, ilgili yönetmelik gereği mümkün olmayacaktır.
Veli görüşmeleri öğrencilerin okulda olmadığı saatlerde yapılacaktır. Sadece
randevulu gelen veliler, kayıt altına alınarak Covid-19 önlemleri doğrultusunda
gerekenleri uygulamaları koşuluyla okula giriş yapabilecektir.
Velilerimiz öğrencilerimizi okul giriş kapısında bırakacaklardır.
Tüm öğrenci ve personel hijyen paspasa bastıktan sonra okula girecektir.
Okul girişinde personel ve öğrencilerimizin ateş ölçümü yapılacak ve kayıt altına
alınacaktır.
Siperlik ve maske olmadan okula giriş yapılmayacaktır.
Okul girişine el dezenfektanı, yerleştirilmiştir.
Öğrencilerimiz, fiziki mesafe kurallarına uyarak sınıflara alınacaktır.
Okul çıkışlarında öğrencilerimiz, belirlenen bekleme alanlarından görevli
öğretmenler tarafından velilerimize teslim edilecektir.
Okul önünde velilerimizin çocuklarını almak üzere beklemesi için ayrılan bölüme
park etmek kesinlikle yasaktır.
Okul otoparkında giriş ve çıkışları engelleyecek şekilde bekleme yapılmaması ve
park edilmemesi çok önemlidir.

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 çocukların ulaşamayacağı yükseklikte el dezenfektanları, kapı
önlerinde ise hijyen paspası yer alacaktır.
Klimaların günlük temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
Bina içindeki tüm alanlar ve 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, kayıt altına alınacak ve Covid-19 kurulu tarafından
denetlenecektir.
Sınıf içinde oturma düzeni, mesafeler dikkate alınarak oluşturulacaktır.
Öğrenciler sınıfta her gün kendi masasına oturacak, yer değiştirmeyecektir.
Sınıfta kullanılan kırtasiye malzemeleri kişiye özel olacak, ortak kullanılmayacaktır.
Öğrenciler kendi sınıflarına ayrılan alanlarda öğretmenleri ile birlikte olacak,
temassız oyunlar tercih edilecektir.
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, eldiven ve önlük atıkları, özel atık kutularına atılacaktır.

Yemek Düzeni İle İlgili Alınan Önlemler











Öğretmenlerimizin desteği ile, öğrencilerimizin etkinlik aralarında, yemek öncesi ve
sonrasında 20 sn kuralı ile ellerini yıkamalarının takibi yapılacaktır.
Personel işe özgü KKD’ler (maske-bone-eldiven-önlük ) kullanacak; sık sık maske,
eldiven değişimi yapacaktır.
Yemekhane girişinde hijyen dezenfektan noktaları 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 ve servis alanın temizliği
dezenfektanlı kimyasal ile yapılacaktır.
Yemek servisi sırasında tabak ve çatal-kaşık, görevli personel tarafından hazırlanarak
öğrencilere verilecektir.
Ekmekler, tek kullanımlık paketlerde servis edilecektir.
Covid-19 önlemleri doğrultusunda okul içinde sebil kullanılmayacak, öğrencilerimize
yemek sırasında kapalı ambalajlarda su verilecektir.
Öğrencilerin oturma yerleri sabit olacaktır. Yüz yüze gelmeyecek şekilde fiziksel
mesafe oturma düzeni alınacaktır.

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.

Tuvalet Kullanımı İle İlgili Alınan Önlemler







Temizlik personeline Covid-19 ve hijyen eğitimleri verilmiştir.
Personel işe özgü KKD’ler (maske –bone-eldiven-önlük ) kullanacaktır.
Belirli aralıklarla klozetler, lavabolar, kapılar, kapı kolları, çesme başlıkları, dispanserler
uygun kimyasal ile temizlenip dezenfeksiyonu yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.
Tuvaletlerde el dezenfektanı kullanılacaktır.
Çocuklar tuvalete öğretmenleri ile gidecektir.
Etkinlik arasında, ellerin yıkanması ve tek kullanımlık kâğıt havluların kullanılması için
öğrenciler yönlendirilecektir.

İzolasyon İle İlgili Alınan Önlemler








Okul içinde izolasyon odası oluşturulmuştur.
İzolasyon odasının günlük temizliği ve dezenfeksiyonu temizlik planı çerçevesinde
yapılacaktır.
İzolasyon odasında bulunan yatakta tek kullanımlık medikal örtü kullanılacaktır.
Bu alanda el dezenfektanı ve masa dezenfektanı kullanılacaktır.
Hastalık belirtilerinden (37,5 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 sağlık
birimi ve ailesiyle temasa geçilecek, hızlı bir şekilde sevki sağlanacaktır.
Doktor muayenesi sonucunda konulan teşhis ve çalışan/öğrencinin okula devam
etmesinde sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimine
sunulmalıdır.

Personel Servisleri İle İlgili Alınan Önlemler










Personel araca binmeden önce araç içi dezenfeksiyon sağlanacaktır.
Kaptan ve personel servise maske ve siperlik takarak binecektir. Servise binmeden
önce, dezenfektan kullanmaları sağlanacaktır.
Kaptan ve personelin servise binmeden önce ateşi ölçülecek ve kayıt altına
alınacaktır. 37,5 ve üzeri çıkması hâlinde personel servise alınmayacaktır.
Araçlarımızın günlük dezenfeksiyonunun yanında anlaşılan firma ile periyodik olarak
detaylı dezenfekte işlemi yapılacaktır.
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.
Personelimizin servislerde oturduğu yerler belirlenecek, kullandıkları servis ve oturma
yerleri değiştirilmeyecektir.
Serviste personelimizde gözlenen ani durum değişikliklerinde (ateş, öksürük, burun
akıntısı, solumun sıkıntısı, yaygın kas ağrısı gibi) aile ve okul ile iletişime geçilecektir.

Spor Alanı İle İlgili Alınan Önlemler





Temizlik personeline Covid-19 eğitimi verilmiştir.
Beden eğitimi etkinlikleri, hava durumunun elverdiği ölçüde açık havada
yapılacaktır.
Periyodik olarak etkinlik sonrasında salonun dezenfektasyonu yapılacaktır.
Spor alanındaki klimanın temizliği ve dezenfektasyonu düzenli olarak yapılacaktır.

Covid – 19 Salgını Öğretmen Yönergesi











Ortak araç- gereç kullanılmayacak; kalem, silgi vb. kişisel olacaktır.
Düzenli olarak el yıkanacak, dezenfektan kullanılacaktır.
Okul içerisinde fiziki mesafeye dikkat edilecektir.
Okul bilgisayarlarını kullandıktan sonra temizliği yapılacaktır.
Ofis masa üstlerinde kitap, defter bırakılmayacak; her gün, gün sonunda eşyalar
kaldırılacaktır.
Etkinliklerde mutlaka siperlik ve maske takılacaktır.
Sınıflar yönetmelik gereğince 40’dk da bir havalandırılacaktır.
Öğrencilere maske, siperlik kullanımı ve fiziki mesafeye yönelik hatırlatıcı uyarılar
yapılacaktır.
Şüpheli bulgular gösteren öğrenci tespitinde vakit kaybetmeden idari birim
bilgilendirilecektir.
Öğretmenler tüm etkinliklerde gün boyu çocuklarla birlikte olacaktır.

Covid – 19 Salgını Veli-Öğrenci Yönergesi





















Velilerimizin, Covid-19 önlemlerini içeren taahhütnameyi “Okudum -AnladımKabul Ediyorum” imzalaması gerekmektedir.
Velilerimizin okul girişleri, ilgili yönetmelik gereği mümkün olmayacaktır.
Velilerimiz öğrencilerimizi, okul giriş kapısında bırakıp alacaklardır.
Öğrenciler kapısı girişinde bulunan “hijyen paspasına “mutlaka basarak içeri girecektir.
Öğrencilerin okulda olmadığı saatler aralığında randevulu gelen velilerimiz, kayıt
altına alınarak Covid-19 önlemleri doğrultusunda gerekenleri uygulamaları koşuluyla
okula giriş yapacaktır.
Her sabah veli tarafından öğrencinin ateş ölçümü yapılmalı ve günlük kayıt altına
alınmalıdır.
Hastalık belirtilerinden (37,5 ve üzeri ateş-, burun akıntısı, öksürük, hapşırık, nefes
darlığı, yaygın kas ağrısı) en az birini gösteren öğrencilerin okula gönderilmemesi ve
okul idaresinin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Doktor muayenesi sonucunda
konulan teşhis ve öğrencinin okula devam etmesinde sakınca olup olmadığını
belirten sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır.
Aile içinde herhangi bir semptomun görülmesi hâlinde öğrencimizin okula
gönderilmemesi ve okul idaresinin bilgilendirilmesi gerekmektedir.
Okul içerisinde fiziki mesafeye dikkat edilecektir.
Koridorda siperlik ve maske takılacaktır.
Tüm öğrencilerin araç – gereçleri kişisel olacak ve başkasıyla paylaşılmayacaktır.
Tüm öğrencilerimizin her gün değişimin kolay olduğu rahat (eşofman, tayt vb.) ve
temiz kıyafet ile okula gelmeleri gerekmektedir. Etkinlikler sonrası değiştirmek üzere
ise yedek kıyafet getirilecektir. Velilerimizin bu konuda hassasiyeti önemlidir.
Öğrencilerimizin okula kendi mataralarıyla gelmesi ve mataraların üzerinde mutlaka
isim bulunması önemlidir. Bu konu ile ilgili takip ve destek sınıf öğretmenleri
tarafından da yapılacaktır.
Dışarıdan paylaşım gerektiren hiçbir ürün okula kabul edilmeyecektir.
Velilerimizin öğrencileri AVM, konser, sinema salonları, park, çocuk oyun alanları,
düğün, parti vb. 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.






Okul saatleri içerisinde öğrencilerimizin ilaç, vitamin vb. kullanımı yasaktır. Okula
getirilmemesi gerekmektedir.
Öğrencilerimizin okulda kullanacağı siperlik ve maskelere muhakkak isim yazılması
gerekmektedir. Çantasında 2 adet yedek maske bulunacaktır.
Okulumuzda pelüş, kumaş oyuncaklar kaldırılacak, öğrencilerimiz de okula oyuncak
ve kitap getirmeyecektir.
Yurt dışına seyahat edecek olan velilerimizin seyahatten döndükten sonraki ilk 14
gün içinde izole olmaları ve hastalık belirtilerinden (37,5 ve üzeri ateş-, burun akıntısı,
öksürük, hapşırık, nefes darlığı, yaygın kas ağrısı) en az birinin görülmesi halinde sağlık
kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Doktor muayenesi sonucunda konulan
teşhis ve öğrencisinin okula devam etmesinde sakınca olup olmadığını belirten
sağlık raporu okul yönetimine sunulmalıdır.

Okuldaki Tüm Alanlarda Kullanılan Dezenfektan Ürün İçeriği

ACIDEX ACISEPT DZ-21 CON
Hijyenin önem kazandığı alanlarda etkili geniş
spektrumlu hijyen temizleme ürünüdür.
İçeriğinde bulunan alkol ile antimikrobiyal etki
gösterirken, içerdiği doğal nemlendiriciler
sayesinde ciltte irritasyona ve kuruluğa sebep
olmaz. Giysi ve ayakkabıda hijyen sağlar.

