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COVID 19 SONRASI OKULA DÖNÜŞ (YENİ NORMAL) DÖNEMİ İÇİN ALDIĞIMIZ  

TEDBİRLER ve UYULACAK KURALLAR  

                  Genel Düzenlemelerimiz  

1. Okullarımız  açılmadan önce öğrencilerimizin  kullanacağı alanlar belirlendi. Bu alanlarda doğal 

havalandırma imkanları kontrol edildi ve hepa filitreleri temizlenip dezenfekte edildi.  

2. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme için  gereken alanlar tespit edilerek 

işaretlendi. 

3. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, 

okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılması planlandı. 

4. Sınıf içlerine çocukların Covid-19 önlemleri kapsamında uyması gereken kurallar görselleştirilerek 

asılması planlandı. 

5. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde kullanılmak üzere giriş 

katında ki paylaşım odamız izalasyon odası haline getirildi.  

6. İzolasyon alanının her kullanımdan sonra detaylı dezenfekte edilmesi planlandı. 

7. Ateşi 37.5 olan öğrenci ya da personelin ayrı bir odada (izolasyon alanında) gözlem altına alınmasına. 

10 dk da bir ateşi ölçülmesine sonra durum değişmediyse  aileye teslim edilip takip edilmesine karar 

verildi. 

8. Okulumuzun giriş antresinde öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlandı. Okulumuz 

pandemi sebebiyle eğitime ara verdiği hafta temizlenerek dezenfekte edilmiş ve tüm alanlar bu şekilde 

kullanıma kapatılmıştı. 29 mayıs Cuma günü tüm alanlar tekrardan açıldı ve özenle temizlenip, 

dezenfekte edildi. Bu anlamda yeniden yapılan işlemler; 

 Dezenfekte işlemleri için antibakteriyal malzemeler ile  her 15 m2 bir zemin dezenfektan 

malzemesi  yenilenerek zemin temizliği yapıldı. Tuvalet, klozet, kapı ve pencere kolları, , 

pervazlar, pos cihazları, bilgisayarlar  daha yoğun şekilde püskürtme yöntemiyle dezenfekte  

edildi. 

 Sınıflar, oyuncaklar, eğitici materyaller, çocuk sandalyeleri  dezenfektanlar  ile 

temizlendikten sonra , yüksek sıcaklıkta buhar teknoloji ile tekrardan temizlendi. 

(okulumuzda rutin temizliklerimizde her gün buharlı makine kullanılmaktadır.) 

 Son olarak ISS firması tarafından nano clear gümüş iyon uygulaması ve ozonla temizleme 

işlemi yapılmıştır. 

 Oyuncaklar, tuvaletletler, klozet kapağı, kapı ve pencere kolları, pervazlar, buharlı makine ile 

elektrik düğmeleri, bilgisayar ve monitörler, pos cihazları antibakteriyel malzemelerle 

püskürtme yöntemi ile temizlendi. (Her akşam temizlenir.) 

 Sınıflardaki hepa filitreler , parçalarına ayrılarak deterjan ve antibakteriyel ürünlerle 

dezenfekte edildikten sonra buharlı makine ile buhar tutularak temizlenmiştir, ve rutin olarak 

temizliği aynı şekilde yapılmaktadır. 

 Okul bahçesi süpürülüp temizlendi. 

 Zemin kattaki bahçe balkonları  tozdan kirden süpürülüp, yıkanıp, dezenfekte edilerek 

kurutuldu. 

 Çocuk WC lerindeki sabunluklara, antibakteriyel sıvı köpük sabunlar dolduruldu. 

 Okul girişi başta olmak üzere gerekli yerlere el dezenfektanları yerleştirildi.  

 Öğrenci ve personelin ateşini ölçmek için Temassız Kızıl Ötesi Dijital Vücut ve Alından Ateş 

Ölçer Termometreler alındı.   

 Tedarikçi firmalar ile görüşülerek, okulun aldığı önlem ve uygulamalara göre malzemelerinin 

olup olmadığı kontrol edildi. 
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9. Okuldaki tüm ortamların her grup öğrenci kullanımı için ayrılarak, kullanım sonrası periyodik olarak 

dezenfekte edilmesi sağlanması için saatli takip çizelgeleri hazırlandı. 

10. Okula kayıtlı bulunan öğrencilerin okula devam edip etmeyeceği ve okula devam edeceklerin hangi 

tarihten itibaren devam edeceği ile ilgili veli anketleri gönderildi ve sayılar tespit edildi. 

11. Bakanlığımızdan gelen genelgeye istinaden sınıflarımızda sınıf kontenjanının yarısı kadar sayıda 

öğrenci bulunmasına uygun düzenlemeler yapıldı. 

12. Yine bakanlığımızdan gelen genelgeye istinaden öğrencilerimizin okulda uzun saatler kalmaması ve 

bağışıklıklarının düşmemesi için yaş gruplarına uygun saat düzenlemeleri yapıldı. Okulumuz 

genelinde öğrenciler sabah saat: 09.00 ile 15.45 arasında bulunabilecekler.  

13. Ortak kullanım alanlarında aynı anda o alan için belirlenen kontenjanın yarısı kadar öğrenci 

bulunmasına ve her grubun kullanımı sonrası dezenfekte edilerek diğer grubun kullanımına açılmasına 

yönelik planlamalar yapıldı. 

14. Öğrencilerin uyku saatinde kendi sınıflarında uyumasına ve kampetlerinin arasında en az 1,5  metre 

mesafe bırakılmasına uygun planlama yapıldı. 

15. Ortak kullanım alanlarını farklı grupların farklı saatlerde kullanmasına ve gruplar arası geçişe izin 

verilmeyecek şekilde kullanımına göre planlamalar yapıldı. Gruplardan sorumlu öğretmen ve 

personelin diğer gruplarla temas etmemesi bilgisi verildi. 

16. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecek şekilde duyurular ve 

bilgilendirilmeler yapıldı.   

17. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak kullanım 

alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az 3 defa yapılması konusunda çizelgeler 

hazırlandı.  

18. Sınıflarda kullanılan malzemeler ve oyuncak gibi araç gereçlerin  her akşam dezenfektan malzemeleri 

ile temizlenmesi planlandı. 

19. Tüm alanların temizliği sırasında personelin eldiven-maske kullanması ve temizliğinden hemen sonra 

eldiven-maskenin çıkarılarak özel çöp kutusuna atılması, eldiven çıkarıldıktan sonra ellerin su ve 

sabunla yıkanması veya el antiseptiği ile temizlenmesi konusunda bilgilendirmeler yapıldı.  

20. Kullanılan tıbbi  maske ve eldivenlerin atık kutularına atılmasının ve bu malzemelerin tıbbi atık olarak 

imha edilmesi planlandı.  

21. Okul alanları için her alana ayrı kova ve  temizlik bezleri ayarlandı. 

22. Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılacak şekilde planlamalar yapıldı. 

23. Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında bulaşık makinasında yıkanması konusunda 

bilgilendirmeler yapıldı.  

24. Öğrencilerin kendi sınıfları ile  dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılması ve bu sırada sınıfların  

temizlenmesi planlandı. 

25. Çöplerin hijyen kurallarına göre ayrılması, saklanmalı ve atılması konusunda bilgilendirmeler yapıldı. 

Çöp kovalarının kapaklı olması konusu kontrol edildi ve düzenlendi.  
26. Tuvaletlerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi planlandı. 

27. Öğretmenler mümkün olduğunca çocuklara dokunmadan sözel destek sağlayarak temizlenmelerine 

yardım etmeleri planlandı. 

28. Her sınıfın kullanacağı tuvalet ve lavabolar ayrıldı. 

29. Öğretmenlerin özellikle tuvaletlerde çocukların kişisel hijyen kurallarına uyup uymadıklarını sıkı takip 

etmeleri, öğrencilerini ikişer kişi ile sosyal mesafeye uygun tuvaletlere götürmesine karar verildi. 

30. Okullara evlerden oyuncak,kitap  ve yiyecek gibi malzemelerin kabul edilmemesi planlandı. 

31. Kayıt kabul işlemleri için okula veli kabulünün ve veli gezdirme işlemlerinin okulda öğrencilere 

hizmet verilmeyen zamanlarda yapılmasına karar verildi. 
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32. Okula öğrenci ve görevli personeller dışında kimsenin alt girişten alınmamasına. Okula gelecek 

ziyaretçi ya da malzemelerin üst girişten uygun önlemler alınarak okula alınmasına karar verildi. 

33. Veli toplantıları ile okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara 

ara verildi. 

34. Velilerimizin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul girişi antresinin 

dışından çocuğunu görevli personelimize teslim etmesi ve iletmek istedikleri mesajları telefon ya da 

mesaj yoluyla bildirmelerine karar verildi.  

35. Okul giriş antremiz öğrencilerimizin giysilerinin, ellerinin, eşyalarının steril edileceği, ateşinin 

ölçüleceği alan olarak düzenlendi. Bu alana öğrencilerin tek tek alınarak okula girmesi için gerekli 

tedbirler alındıktan okul içine alınması planlandı. 

36. Tüm velilerimize alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirilme yapıldı ve 

buna uygun hareket edeceklerine dair onay formları hazırlandı. 

37. Hem velilerimizden hem de çalışanlarımızdan sağlık durumları hakkında verileri toplamak için  

anketler hazırlandı.  

 

 

                    Personellerimizi İlgilendiren Önlemler  

1. Tüm personelimize  Covid-19 ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapıldı, eğitimler verildi. 

2. Personelimizin okul giriş antresinde uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülerek ve ayakkabılarını 

değiştirerek okula girmesi planlandı. Tüm personelimizin okul içinde ve dışında giydikleri 

kıyafetlerin farklı olmasına karar verildi. 

3. Okul personelimizin tamamının tıbbi maske kullanmasına ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla 

değiştirmesine karar verildi. 

4. Çalışanlarımızın toplu taşıma kullanmasına yönelik ayarlamalar yapıldı. 

5. Personelimizin  mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmamasına karar verildi. 

6. Hastalık belirtisi gösteren personelin izolasyon odasına alınması ve ilgili tüm tedbirler alınarak sağlık 

kuruluşuna yönlendirilmesi için planlamalar yapıldı. 

7. Temizlik işlerine daha fazla personel yönlendirildi. 

8. Öğretmenler odası gibi toplu bulunulan alanların kullanılmamasına karar verildi. Yetişkinler için çay, 

kahve ihtiyaçlarının sağlanması için makine kullanılması ve tek kullanımlık bardak, fincan vb. 

materyaller kullanılması kararlaştırıldı. 

9. Su sebilleri yerine tek kullanımlık şişe veya mataraların kullanılması planlandı. 

10. Öğretmenlerin özellikle tuvaletlerde çocukların kişisel hijyen kurallarına uyup uymadıklarını sıkı 

takip etmeleri, öğrencilerini ikişer kişi ile sosyal mesafeye uygun tuvaletlere götürmesine karar 

verildi. 

11. Kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin okula gelememesi konuşuldu. 

12. Günlük raporlandırma yoluyla yönetimine bilgi verilmesi planlandı. (alınan yeni önlemler, 

uygulamalar, sağlık durumu vb) 

13. Tüm personelimizin pandemi dönemi (nöbetçi personeller hariç) okula giriş çıkış saatleri 08.30 -15.45 

olarak güncellenmiştir. Tüm personellerimiz giriş yaptıktan ve çıkış yapmadan önce sorumlu 

oldukları alan ve bölgenin dezenfekte edilmiş olduğu/edilmesi konusunda gerekli düzen ve kontrolleri 

yapmakla sorumludur. 

14. Okulun tekrar kapatılması ihtimaline karşın uzaktan eğitim programının güncel olarak hazırlanması 

planlandı. 
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                    Çalışma ve Eğitim Ortamlarının Düzenlenmesi  

1. Sınıflardan yumuşak, pelüş oyuncaklar, küçük parçalı oyuncaklar, mutfak ve evcilik malzemelerinin 

kaldırılmasına karar verildi. Yer minderleri kaldırılarak çocukların masalarda uygun mesafede 

sandalyelerde oturması sağlanacak şekilde çocukların fotoğrafları masa ve sandalyelere 

yapıştırılacak.   

2. Alt katta ki bekleme alanı iptal edildi. Bekleme salonu üst kata alındı ve sandalyeler sosyal mesafeye 

uygun olarak düzenlendi.  

3. Sınıflardan giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesi için görseller öğretmenler 

tarafından hazırlanarak çocukların göreceği alanlara yapıştırılması planlandı. Çocukların sınıflarda 

ve koridorlarda sosyal mesafeye uygun olarak hareket etmeleri sınıf öğretmenlerinin sorumluluğunda 

olacak.  

                    

Okula Girişlerinin Düzenlenmesi  

1. Okul personeli ve öğretmenlerin girişleri okul giriş antresinden olacak. Antrede aynı anda iki kişi 

bulunmayacak. Bu alanda gerekli hijyen tedbirleri alınarak ve ateş ölçümü yapılarak okul içine giriş 

yapılacak. Diğer tüm ziyaretçiler okula üst girişten kabul edilecek.    

2. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için öğrencilerimize uygun  farklı 

saatler belirlenecek. 

3. Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmeyecek. 

4.    Mal kabulü kurumun yangın giriş kapısında yapılacak, ürünler dezenfekte edildikten sonra binaya 

alınacak.  

  

                    Servis Araçları İçin Yapılacak Düzenlemeler  

1. Bu dönem boyunca servis hizmetimiz olmayacak. 

 

           Yemekhane/Kantin/Yiyecek Otomatı ve Su Sebillerinin Kullanımları ile İlgili            Düzenlemeler  

1. Yemekhane görevlilerimize  hijyen kurallarına uygun  olarak servis yapması konusunda  

bilgilendirmeler yapıldı. Yemekhane alanı masa düzeni öğrenci sayılarına uygun şekilde ayarlanacak. 

Gerekli durumlarda öğrencilerimiz kendi sınıflarında diğer öğrenciler ile temas etmeden yemeklerini 

yiyecekler. 

2. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecekler öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde 

aralarında en az 1 metre mesafe olacak. Yemekhanede aynı anda iki grup olmayacak.  

3. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme 

kullanacaklar, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapacaklar 

 

              Öğrenciler ile İlgili Önlemler  

1. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecek. 

2. Düzenli ilaç kullanan, kronik hastalığı olan öğrenciler okula gelmemeliler. 

3. İlaç kullanan öğrenci okula kabul edilmeyecek. 

4. Ailesinde grip veya bulaşıcı bir hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecek. 

5. Öğrenciler okula geldiğinde kıyafetleri değiştirilecek ve elleri dezenfekte edilecek. 

6. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak. 

7. Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilecek, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını kullanmasına müsaade 

edilmeyecek. Öğrenciler okula su mataraları getirecek ve sularını buradan içecekler. Öğrenciler okula 

yiyecek maddesi getiremeyecek. Mataralar her hafta sonu evlere gönderilecek. 

8. Öğrencilerimizin okul ayakkabıları her hafta sonu eve gönderilip dezenfekte edilecek. 
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9. Öğrencilerimiz için her pazartesi okul yedek kıyafetleri getirilip öğretmenine teslim edilecek. Her 

cuma giysiler evlere gönderilecek. 

10. Öğretmenlerimiz okula dönecek olan öğrencileri ile iletişime geçerek onları okula bekledikleri ile ilgili 

mesajlar verecekler.  Örn;   “Seni çok özledim. Yarın seni …saatinde okulda bekliyorum. Bana 

“anaokuluma dönüyorum”  konulu  bir    resim    çizmesini istiyorum.” Gibi. 

11. Uzun süredir evlerinde kalan öğrencilerimizin okullarına geldiklerinde yeni normale uyum 

sağlayabilmelerini kolaylaştırmak adına rehberlik birimlerimiz tarafından, içerikler, görseller, 

etkinlikler hazırlanması ve «uyum programı» geliştirilmesi planlandı. 

12. Yeni normalde okula dönüşte önceliğimiz, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek 

olacaktır. Sadece rehberlik birimi tarafından değil, tüm ders ve etkinliklerde bu gelişim alanını 

desteklemeye yönelik çalışmalar planlanarak uygulanacaktır. 

13. Ayrıca öğrencilerimizin akademik gelişimlerini ve hazır bulunuşluklarını tespit etmeye yönelik ölçme 

ve değerlendirme  çalışmaları yapılacaktır. 

14. Bu sene mezun olacak öğrencilerimiz için mezuniyet programı oluşturulacaktır. 

15. Öğrencilerimize  oyunlarla sosyal mesafe kuralları öğretilecek. 

16. Öğrencilerimizin olabildiğince bahçede, balkonlarında  zaman geçirmeleri kararlaştırıldı. 

17. Rehber öğretmenlerimiz ve sınıf öğretmenlerimizin çocuklara güven veren sosyal duygusal 

ritüellerinin davranışlarının (sarılma, kucaklaşma vb) sağlık açısından güvenli bir şekilde 

değiştirilmesi planlandı.  (örn. vedalaşırken el sallamak, öpücük göndermek, kucaklaşma hareketi, 

uzaktan çakhareketi, el ile kalp hareketi). Koruyucu  önlemler sebebiyle yakın temas selamlaşma 

ritüellerden vazgeçilmesi kararlaştırıldı.     

18. Çocuklarımızın  bağımsızlığını teşvik edilmesi planlandı. (sularını kendilerini doldurması, tuvalet 

temizliklerini kendilerinin yapması, kendi başına giyinmeleri gibi)     

19. Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri 

özellikle ilk haftalarda sıklıkla verilecek. 

20. Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim 

özelliklerine uygun olarak rehberlik birimi tarafından anlatılacak. 

21. Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci izolasyon odasına 

alınacak ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilecek. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilecek. Süreç 

ve sonuç  takip edilecek. Olum suz bir durumda  sağlık kuruluşlarına ve ilişkide bulunulan tüm ailelere 

bilgi verilecek. 

21.Çocuklar kendileri ile ilgilenen  kişinin ağzını görmediğinde, o insanın samimi,  ciddi,sert,veya kızgın 

görünüp görünmediğini algılayamazlar. Bu durum öğretmenin öğrencisi ile  güvenli bağ kurmasına 

engel olur.  Ayrıca çocuklar kelimelere yapılan vurgu ve kelimenin anlamını anlamak için ağızlarımıza 

bakarlar. Bu bir dili öğrenmek için iyi bir yoldur. Bu yüzden ağızın görünmesi çocukların dil gelişimi 

için önemlidir. Bu sebeple uygun koşullarda öğretmenlerimizin belli zamanlarda öğrencileri ile 

iletişim kurarken maskelerini çıkartmaları planlandı.     

  

                 Velilerimizin Alması Gereken Önlemler ve Uyulması Gereken Kurallar 

1. Velilerimiz  kronik hastalığı olan, hasta, ateşli  çocuğunu okula getirmemeli ve okula bilgi vermelidir. 

2. Velilerimiz evinde herhangi bir ferdin hastalığı durumunda çocuğunu okula getirmemeli ve okula bilgi 

vermelidir. 

3. Velilerimiz çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.  

4. Velilerimiz okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kurumuna götürmeli, çocuğun sağlık 

durumu okula bilgi vermelidir. 

5. Velilerimiz evden çıkmadan çocuklarının günlük ateş ölçümünü yapmalı ve hastalık belirtilerini takip 

ederek okula bilgi vermelidir. 
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6. Velilerimiz çocuğa ait giysiler dışında özel bir eşyanın, oyuncak, kitap vb veya yiyecek okula 

getirmemelidir. 

7. Bakanlığımızdan gelen genelgeye istinaden öğrencilerimizin okulda uzun saatler kalmaması ve 

bağışıklıklarının düşmemesi için yaş gruplarına uygun saat düzenlemeleri yapıldı. Okulumuz 

genelinde öğrenciler sabah saat: 09.00 ile 15.45 arasında bulunabilecekler.  

8. Velilerimiz okul giriş antresinde çocuğunu okul personelimize teslim etmeli ve vereceği bir bilgiyi 

telefon ya da mesaj yoluyla iletmelidir. 

9. Velilerimiz kendisine okul tarafından verilen okula giriş çıkış saatlerine uygun hareket etme 

konusunda dikkatli olmalıdır. 

10. Velilerimiz uyum sorunu yaşayan çocuklarına okula gelmeden önce okulu hatırlatacak pozitif 

söylemlerde bulunmalı, okula uyum için onları motive ederek hazırlamalıdırlar. Birlikte okul 

resimlerine bakmak, okulda kimleri göreceklerine ve neler oynayacaklarına dair hayal kurmak, okul 

çantasını birlikte hazırlamak gibi. 

11. Velilerimiz uyum sorunu yaşayan çocuklarını giriş saatlerinin yoğunluğundan sonra getirmeli ve 

çıkış saatleri yoğunluğundan önce teslim almalıdırlar. Bu durumda çocukların okulda kalma süreleri 

kısalacak ve kaygı ile daha kolay baş edebileceklerdir. Ayrıca diğer çocukların gidişlerini görmediği 

için kaygısı tetiklenmeyecektir. Velilerimiz okul dışında karşılaştığı diğer veliler ile sosyal mesafe 

kuralına uygun olarak beklemelidir. 

12. Velilerimiz bu süreçte covid-19 tedbirleri doğrultusunda okulumuzun aldığı tedbirlere ve kurallara 

uyma konusunda hassas olmalı işbirliği yapmalıdır. 

13. Velilerimiz çocuğu ile ilgili okuldan gelecek her türlü telefon,mail, mesajları görebilecek ve müdahale 

edebilecek şekilde okul ile kesintisiz iletişim içinde olmalıdır. 

 

 

 

 

 

    

     

 


