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

Sinem Sevil
sinem.sevil@gelisim.k12.tr

Sağlık Birimi

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

ÖZEL GELİŞİM KOLEJİ İAOSB GÜNDÜZ BAKIMEVİ
OKUL VE AİLE İŞ BİRLİĞİ İLE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
VE
COVİD-19 KURULUMUZ TARAFINDAN ALINAN ÖNLEMLER

OKULA GİRİŞ-ÇIKIŞTA ALINAN ÖNLEMLER
Personel


Tüm çalışan personel, öğretmen ve idarecilerimiz MASKELERİ takılmış olarak
okulumuza gelecek ve okul ana giriş bahçe kapısında bulunan ayak pedallı
el dezenfektanıyla ellerini steril edeceklerdir. Ana giriş kapısında bulunan
HİJYEN PASPASLARINDA ayakkabıların altı silindikten sonra okul bahçesine
girebilecektir.



Tüm personel, öğretmen ve idarelerimizin okul bahçe ana giriş kapısının
önünde uzaktan temassız ateş ölçerle ATEŞ ÖLÇÜMÜ yapılacaktır. Alınan
ölçüm PERSONEL ATEŞ ÖLÇÜMÜ ÇİZELGESİNE ölçüm saati de yazılarak okul
giriş kapısında işlenecektir.



Çalışan personel ve öğretmenlerimiz ana bahçe giriş kapısı, bina giriş
kapısında ve bina içinde ortak alanlarda yere yapıştırılan SOSYAL MESAFE
ETİKETLERİNE uygun sosyal mesafeyi koruyarak hareket edeceklerdir.



Ateşi 37,5 noktasından yüksek olan personel ve öğretmen İZOLASYON
ODASINA alınarak Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen önlemler gereği
İzolasyon Odasında gerekli uygulama yapılacaktır. İzolasyon Odasına alınan
kişinin en yakın Sağlık Kurumuna yönlendirilmesi ve takibi yapılacaktır.



Çalışan personel ve öğretmenlerimiz okul binasına girmek üzere bina
girişlerinde bulunan hijyen paspaslarına ikinci defa ayakkabılarını silerek
gireceklerdir. Kıyafetlerini değiştirdikten ve sonra çalışmaya başlamadan
önce 20sn. su ve sabunla ellerini yıkayacaklardır.

Öğrenci


Öğrencimiz velisi tarafından maskesi takılmış olarak gelecektir. Okul ana
kapısı girişi öncesi öğrencimizi/ çocuğunu bırakan ebeveyne çocuğun
evden çıkmadan önce ölçülen ateş ölçümü sorulacaktır. Kapı girişi
öncesinde uzaktan temassız ateş ölçerle ateşi ölçülecektir.



Ölçüm ÇOCUK ATEŞ ÖLÇÜMÜ ÇİZELGESİNE ölçüm saati de yazılarak
işlenecektir.



Çocuğun görevli bakıcı anne liderliğinde bahçe kapısında bulunan hijyen
paspaslarında ayakkabıların altını silmesi sağlandıktan sonra elleri el
dezenfektanı ile steril edilecektir.



Evden ebeveynleri tarafından kıyafetlerinin üzerine büyük ve uzun bir gömlek
giydirilmiş olan çocuğun bu gömleğine, okul çantası ve ayakkabı üstlerine
özel kıyafet dezenfektanı sıkılarak okul binasının içine girmeden steril
edilecektir.



Sosyal mesafeye uygun olarak güvenlik kulübesinin önünde belirtilen sticker
üzerinde bekleyen öğrenci, grup sorumlu öğretmenleri tarafından okul
binasına girmek için alınacaktır. Grup sorumlu öğretmeni çocuğa bahçede
okul binasına girmek üzere eşlik edecektir.



Okul bina kapısı önünde çocuğun ayakkabılarının giriş paspasına
silinmesinde sonra iç mekan ayakkabılarının giyilmesine yardım edilecektir.
Çıkarılan dış mekan ayakkabısı ayakkabılığa yerleştirilecek. Çanta ve diğer
eşyaları grup sorumlu öğretmeni tarafından öğrencinin isminin etiketlendiği
askılığa asılacaktır.



Çocuğun sınıfa girip grup arkadaşları ile birlikte olmasından önce lavaboda
20 sn. kuralına uygun olarak ellerinin yıkanmasına eşlik edilecek ve sonrasında
sınıfta kendi isminin yazılı olduğu masa ve sandalyeye oturması sağlanacaktır.



Çocuğun üzerine giydiği steril edilmiş gömlek çıkarılacak ve çantası içindeki
kirli torbasına konacaktır.

Veli


Velilerimizin çocuklarını okula getirme ve okuldan alma sırasında okul
bahçemize girişleri, ilgili yönetmelik gereği mümkün olmayacaktır.



Veli sabah çocuğu okula bırakışta çocuğunun evden çıkarken ölçtüğü
ateşini görevli personele söyleyecektir.



Veli çocuğunun kıyafetinin üzerine evden çıkmadan uzun kollu büyük bir
gömlek giydirecek ve maske takacaktır.



Veli çocuğunun çantasına gün içinde değiştirilmek üzere iç dış yedek kıyafet
ve temiz poşet içinde en az 2-3 adet maske koyacaktır.



Okul bahçe ve binasına sadece randevulu alarak gelen veliler, ZİYARETÇİ
KAYIT DEFTERİ doldurularak ve Covid-19 önlemleri doğrultusunda gereken
hijyen ve sosyal mesafe uygulamaları koşuluyla giriş yapabilecektir.



Randevu almış olarak okula gelen velilerin okul ana giriş kapısının önünde
ateş ölçümü yapılacak ve kayıt edilecektir.



Okul ile çalışan tedarikçiler eğitim saatleri dışında, kayıt altına alınarak, Covid19 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, kapı önlerinde ise
hijyen paspası yer alacaktır.



Bina ve sınıf kapı ve pencereleri temiz hava sirkülasyonu için devamlı açık
bırakılacaktır.



Bina içindeki tüm alanlar ve sınıflar, uygun kimyasal ile temizliği yapıldıktan
sonra, çıkış saatinde görevli personel tarafından ULV cihazı 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, ve ortak kullanım alanlarına asılacaktır.



Koridor, ortak kullanım alanları ve sınıflarda çocukların yetişemeyeceği yere
HİJYEN İSTASYONU kurulacak ve bu istasyonlarda el dezenfektanı, maske ve
sınıf ortamının ayrıca oyuncakların dezenfektasyonu için kullanılacak sprey
dezenfektanlar bulundurulacaktır.



Temizlik ve dezenfeksiyon planları oluşturulmuş olup uygulamalar, ilgili
birimlerce gün boyu ve sonunda uygulanacak ve Covid-19 Kurulu tarafından
denetlenecektir.



Sınıf içinde oturma düzeni, sosyal mesafe dikkate alınarak oluşturulacaktır.



Öğrenciler sınıfta her gün kendi sırasında oturacak, yer değiştirmeyecektir.



Sınıfta kullanılan kırtasiye ve eğitim malzemeleri çocuğa özel olacak, ortak
kullanılmayacaktır.



Çocuğa ait kırtasiye malzemesi, su matara ve şişesi sınıf içinde çocuğun isim
ve fotoğrafının bulunduğu kısma yerleştirilecektir.



Her 30 dakika sonrası sınıftan öğrenciler bahçeye alınarak sınıf
havalandırılacak ve grup sorumlu öğretmeni tarafından sınıf için masa, hava
ve oyuncaklar üzerine gümüş iyonlu dezenfektan sıkılacaktır.



Etkinlik aralarında, sınıflar havalandırılırken çocukların ellerin yıkanması ve tek
kullanımlık kâğıt havluları ile ellerin silinmesi için eşlik edilecektir.



Bahçeye çıkarılan öğrenciler kendi sınıfları için tanımlanmış alanlarda grup
sorumlu öğretmeninin yönergesi ve liderliğinde olacaklardır.



Gün içinde değiştirilen maske ve eldiven atıkları, sınıflarda, koridorda, bahçe
ve ortak alanlarda bulunan ayak pedallı, kapaklı özel ATIK KUTULARINA
atılacaktır.



Sabah sporu, beden eğitimi dersleri, hava durumunun elverdiği ölçüde açık
havada yapılacaktır.

Yönetim, Öğretmen ve Personel Kadrosu İle İlgili Alınan Önlemler


Yönetim, öğretmen ve personel kadrosuna Covid-19 eğitimi verilmiştir.
Okulda bulunulan süre içerisinde Covid-19 tedbirleri öğretmen ve personel
tarafından dikkatle uygulanacaktır.



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.

Yemekhane Düzeni İle İlgili Alınan Önlemler


Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin yemek öncesi ve sonrasında 20 sn. kuralına
uygun olarak ellerini yıkamalarını sağlayacaktır.



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



Yemekhanede KKD’ler (maske – bone-eldiven), ortam, masa- tezgah
dezenfeksiyonu için kullanılan dezenfektanlar ile el dezenfektanının olduğu
HİJYEN İSTASYONU bulunacaktır.



Hijyen İstasyonunun yanında atılacak biyolojik atıklar için Atık Kutusu
bulundurulacaktır.



Yemek düzeni saat ve ortam olarak kademeli olarak sınıf seviyelerine göre
bölünerek sağlanacak, öğrenci yoğunluğu azaltılacaktır.



Her kademeli giriş – çıkış sonrası alanın ara dezenfeksiyonu yapılacaktır.



Yemek servisi sırasında çatal-kaşık görevli personel tarafından hazırlanarak
öğrencilere verilecektir.



Ekmekler, tek kullanımlık paketlerde servis edilecektir.



Covid-19 önlemleri doğrultusunda yemekhane ve okul koridorlarında su sebili
kullanılmayacak, öğrencilerimize yemek sırasında kapalı ambalajlarda su
verilecektir.



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



Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı personel tarafından
öğretmen ve öğrencilerimizin tabaklarına servis edilecektir.



Öğrencilerin oturma yerleri grup sorumlu öğretmenleri tarafından belirlenmiş
düzende olacaktır. Yüz yüze gelmeyecek şekilde oturma düzeni alınacaktır.

Tuvalet Kullanımı İle İlgili Alınan Önlemler


Temizlik personeline Covid-19 ve hijyen eğitimleri verilmiş ve belirlenen
kurallar doğrultusunda ortak tuvalet ve lavaboların temizliği yapılacaktır.



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



Aralar ve tuvalet kullanımı sonrasında; klozetler, lavabolar, kapılar, kapı
kolları, dispenserler uygun kimyasal ile temizlenip dezenfeksiyonu
yapılacaktır.



Tuvalet ve lavabolarda ayrıca el dezenfektanı bulundurulacaktır.



Tuvaletlerin temizliği görevli personel tarafından çizelgeye uygun olarak
yapılacak, kayıt tutulacak, temizlik sonrası çıkan KKD’ler ATIK KUTUSUna
atılacak ve HİJYEN İSTASYONundan steril malzemeler takılarak temizlik
yapılacaktır.



Çocuklara tuvalet gereksinimi sırasında bakıcı anne eşlik edecektir.



Tuvalet yapıldıktan ve klozet kapağı kapandıktan sonra sifon çekilecektir.



Tuvalet sonrası çocuğun ellerini yıkaması
sağlanacaktır.

ve kağıt peçete ile kurulaması

İzalosyon Odası ve Hijyen İstasyonları ile İlgili Alınan Önlemler


Sınıf, koridor ve ortak alanlarda çocukların ulaşamayacağı yükseklikte HİJYEN
İSTASYONLARI oluşturulacaktır.



Çocukların ulaşamayacağı yükseklikte oluşturulan Hijyen istasyonunda el
dezenfektanı, maske eldiven, tek kullanımlık uzun kollu önlük ve ortam içi
dezenfektasyonu için kullanılacak sprey şişe içinde dezenfektanlar
bulunacaktır.



İzolasyon Odasında
kullanılacaktır.



İzalosyon Odasında tek kullanımlık medikal çarşaf, tek kullanımlık önlük ve
hijyen istasyonu malzemeleri bulunacaktır.



Hastalık belirtilerinden (37,5 ve üzeri ateş, burun akıntısı, öksürük, hapşırık,
nefes darlığı, yaygın kas ağrısı vb. ) en az birini gösteren öğrenci ,öğretmen
ve çalışanların tespiti durumunda, çevresindekiler ile teması sınırlandırılarak
izolasyon odasına alınacaktır. Hemen sonrasında sağlık birimleri ve ailesiyle
temasa geçilecek, hızlı bir şekilde en yakın sağlık kuruluşuna 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.
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Covid–19 Salgını Öğretmen Yönergesi


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



Düzenli olarak el yıkanacak, dezenfektan kullanılacaktır.



Okul içerisinde sosyal mesafeye dikkat edilecektir.



Okul bilgisayarlarını kullandıktan sonra temizliği yapılacaktır.



Derste mutlaka siperlik takılacak, maske ders anlatılırken çıkarılacak, öğrenci
arasında gezerken maske takılacaktır.



Öğrenci oyun alanlarında, kendilerine tanımlı grupların başında bulunacaktır.



Sınıfın havalandırılması ve oyuncakların dezenfekte edilmesini sağlayacaktır.



Oynanan oyuncakların temizliğinin ve dezenfektasyonunun hizmetli personel
tarafından sağlanması amacıyla bu oyuncak ve malzemelerin kapaklı KİRLİ
OYUNCAK KUTUSUNA konmasını takip ederek sağlayacaktır.



Öğrencilerine maske, siperlik kullanımı ve sosyal mesafeye yönelik görsellerle
desteklenen eğitim verecek ve yaş düzeyine uygun sık sık hatırlatıcılarla
tedbir alarak takip edecektir.



Öğrencimize okulda kullanacağı siperliklere isim yazılacak ve gün sonunda
bu siperliklerin dezenfeksiyonu grup sorumlu öğretmeni tarafından
yapılacaktır.

Covid–19 Salgını Veli Yönergesi


Velilerimizin, Covid-19
gerekmektedir

önlemlerini

içeren

taahhütnameyi

imzalaması



Velilerimizin okul kampüsüne girişleri, ilgili yönetmelik gereği mümkün
olmayacaktır.



Sadece randevulu gelen velilerimiz, kayıt altına alınarak Covid-19 önlemleri
doğrultusunda gerekenleri uygulamaları koşuluyla okula giriş yapacaktır.



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.



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 çocukklarını 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.



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.



Ana sınıflarında peluş kumaş oyuncaklar kaldırılacak, öğrencilerimiz de okula
oyuncak getirmeyecektir.

Yurt dışına seyahat edecek veya etmiş olan okulumuz öğrenci ve velisinden
seyahatten döndükten sonraki ilk 14 gün içinde en yakın sağlık merkezine
başvurmaları istenecektir. Doktor muayenesi sonucunda konulan teşhis
durumuna göre öğrencinin okula devam etmesinde sakınca olup olmadığını
belirten sağlık raporu veli tarafından okul yönetimine sunulmalıdır.

Okuldaki Tüm Alanlarda Kullanılan Dezenfektan Ürün İçeriği

