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Öğrencilerin okula dönüş taahhütnamelerine, öğrencilerin hastalık durumunda okula
gönderilmeyip evde izolasyonunun sağlanmasına yönelik madde eklenmiştir.
Gün içerisinde hastalık belirtisi gözlemlenen öğrenciler için izolasyon odası hazırlandı.
Sınıf tavan yüksekliğimiz 3,5 metre, sınıf hacmimiz 120 metreküp olup emsal okullara
nispeten fazladır.
Okulumuzda steril bir ortam sağlamak amacıyla öğrencilerimizin ve okul
personellerimizin kullandıkları maske ve eldivenleri atmak için her kata atık kutuları
konulacaktır.
Tüm okul çalışanlarına hijyen eğitimleri tekrarlanacak.
Pandemi kurulunun öğrencilerimizi belirli aralıklarla bilgilendirmesi, öğretmenlerimizin
sürecin takibinde olması sağlanacaktır.
Öğrencilerimize sosyal mesafe, el yıkama ve okulda oluşturulacak yeni düzenlemeler ile
ilgili eğitim verilecektir.
Her öğrencimizin HES KODU alması sağlanacak, öğrencilerin HES KODU bilgisi
ilgili idarecisinde buluncaktır. ( HES KODU almak için,
https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresini
ziyaret edebilir veya e-devlet işlemleri üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.)
Öğrencilerin okula alınmaları 3 aşamada gerçekleştirilecektir.

1. Aşama: Öğrenciler servise binmeden ateşleri ölçülerek viral enfeksiyon belirtileri olan
(Boğaz ağrısı, ateş, hapşırık, kırgınlık, eklem ağrısı) öğrenciler servise alınmayacak.
2. Aşama: Servis kullanmayan öğrencilerimizin ateşleri okul giriş kapısında ölçülerek ateşi
yüksek olan öğrenciler okul izolasyon odasında velilerine teslim edilmek üzere
bekletilecektir.
3. Aşama: Öğleden sonra ilk derste viral enfeksiyon belirtileri (Boğaz ağrısı, ateş, hapşırık,
kırgınlık, eklem ağrısı) gösteren öğrenciler sınıftan uzaklaştırılarak izole edilecektir.








Teneffüs ve ortak kullanım alanları (bahçe, kantin, yemekhane…) sosyal mesafeye
uygun olarak düzenlenmiştir.
Kapı kolları, merdiven tırabzanları günde 3 kere sabunlu su veya dezenfektan ile
temizlenecektir.
Okul koridorlarımızda tozlanma olmaması için zemin düzenli aralıklarla temiz
tutulacaktır.
Sınıflarımız her ders bitiminde havalandırılacak ve öğrencilerin açık havaya çıkması
sağlanacaktır.
Bahçe giriş kapılarına ateş ölçer ve dezenfektan konulacaktır.
Her katın merdiven giriş ve çıkışına, lavabo yanlarına dezenfektan konulacaktır.
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Öğrencilerin doğru el yıkama alışkanlığını kazanmaları için lavabolara gerekli
bilgilendirmeler asılacaktır.
El yıkama süresinin en az 20 sn olması için musluk sularının inceltilerek akması
sağlanacaktır.
Öğrencilerimizin bağışıklığını arttırmak için meyve tüketimi (özellikle C vitamini) ve
fiziksel aktiviteler arttırılacaktır.




SERVİS




Öğrenciler servise binmeden ateşleri ölçülerek viral enfeksiyon belirtileri olan (Boğaz
ağrısı, ateş, hapşırık, kırgınlık, eklem ağrısı) öğrenciler servise alınmayacak.
Servis kullanan öğrencilerin yolculuk esnasında maske takmaları zorunlu olacak ve
öğrenci maskeleri veliler tarafından temin edilecektir.
Şoförler yolculuk süresince maske ve siperlik takacaklardır.

YEMEKHANE






Yemekhaneye çıkışlar ve yemekhane oturma düzeni sosyal mesafe kuralları dikkate
alınarak yeniden düzenlenecektir.
Yemekhane ve kantin sırasında sosyal mesafenin korunabilmesi için 1,5 mt. aralıklar ile
işaretlemeler yapılacaktır.
Yemekhane görevlileri maske ve siperlik kullanacaklardır.
Yemekhanede uygun görünen yerlere engelleyici şeffaf koruyucular takılacaktır.
Yemekhanede sebze ve meyveler sirkeli ve karbonat ile temizlenecektir.

PANSİYON








Pansiyon girişlerine ve katlara yeterli sayıda el dezenfektanı, maske ve eldiven
koyulacaktır.
Pansiyonların bütün birimleri (yatak odaları, banyolar, tuvaletler, koridorlar, girişler,
ayakkabılıklar, idari birimler, mescidler, çamaşırhaneler) günlük olarak dezenfekte
edilecektir.
Oda havalandırmaları günlük olarak yapılacaktır.
Çarşaf, nevresim ve yastık kılıfları haftalık olarak değiştirilecektir.
Mescidlerde sosyal mesafeye uygun aralıklarla çizgiler koyulup namazların azaltılmış
sayıda guruplarla kılınması sağlanacaktır.
Her öğrencinin şahsına ait seccade, bardak ve dezenfektan ürünleri bulundurmasına özen
gösterilecektir.
Odalar dört kişiden üç kişiye düşürülecektir.
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Etüt salonları iptal edilecek, etütlerin yatak odalarına koyulan masalarda yapılması
sağlanacaktır.
Ortak sohbet ve çalışma alanları zorunlu haller dışında kullanılmayacaktır. Zorunlu
hallerde ise sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet edilmesi sağlanacaktır.
Günlük ateş ölçümü (etüt ve yat yoklamalarında) yapılacaktır
Yüksek ateş veya şüpheli diğer durumlarda izolasyon odasına alınan öğrenci en kısa
zamanda gerekli tedbirler alınarak bir sağlık birimine ulaştırılacaktır.
Pansiyonlarda görev yapan nöbetçi öğretmen, temizlik çalışanı ve diğer personelin hijyen
eğitimi alması sağlanacaktır.

*Bu tedbirler okulumuz bünyesinde kurulan KARTAL AİHL Pandemi Kurulu tarafından alınmış
olup, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen bilgiler ile güncellenecektir.
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