
BİLGİLENDİRME – KURUM ÖNLEMLERİ 

 

 
*Kurum içi ve dışında sosyal mesafe kuralı ve Covid-19 önlemleri ile ilgili 

bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken 
kurallar vb.) hazırlanmıştır. 

*Ders/etkinlik ve oyun planları mümkün olduğunca çocukların birbiri ile az 

temas etmesini ya da temas etmemesini sağlayacak, hijyen ve sosyal mesafe 

kurallarına uygun olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

*Sınıf/grubu sadece kendi içinde birlikte diğer sınıf/gruplardan ayrı tutabilmek 

için hangi zamanda kimin nereye gideceği ile ilgili okul içi zaman/trafik akışı 

planlaması yapılıp ders programı ve zaman çizelgemiz yeniden düzenlenerek 

uygulamaya konulmuştur.  

*Teneffüse/Bahçeye/Yemeğe çıkışlar ile materyal, mekân (katlar/sınıflar) ve 

kullanım saatleri farklılaştırılıp yaş gruplarına göre özelleştirilmiş sanat, müzik, beden 

eğitimi ve diğer etkinliklerde grupların birbirine karışması önlenmiştir. 

*Kurum ve ders giriş çıkışlarında, Teneffüs/Ortak alanların kullanımında 

yığılma ve kalabalıklar ile aynı zamanda farklı grup/öğretmen temasını engellemek 

için grupların ders/etkinlik program ve saatlerinde gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

*Kurumdaki tüm hizmet/kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat 

edilecek, öğrenciler gruplara ayrılacak, gün içinde tüm alanlarda sadece aynı grup 

öğrencileri ve öğretmenleri bir arada bulunabilecek, gruplar arası öğrenci/ öğretmen 

geçişlerine, farklı grupların bir araya gelebileceği grup toplantıları veya etkinlikler 

yapılmasına izin verilmeyecek ve bir grubun diğer gruplarla temas engellenecektir.  

*Kurumumuzda her ne kadar kampet bulundurulmakta olsa da uyku saati ve 

bununla ilgili bir alan ve zaman düzenlemesi bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin 

kurumumuzca verilecek eğitimden geri kalmaması ve gereksiz risk almaması için uyku 

düzeni aileler tarafından evde geçirilecek zamanlar arasında planlanıp uygulanmalıdır.  

*Kurumumuzda mümkün olduğunca ve zorunlu hale gelmedikçe klima ve 

iklimlendirme sistemleri kullanılmayacak olup kullanılması durumunda ise periyodik 

olarak dezenfekte edilecek, filtreleri temizlenecek gereğinde değiştirilecektir.  

*Hizmete başlamadan öğrenci kabulü öncesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünden 

destek istenerek tüm personele Covid-19 ve korunma yolları hakkında bilgilendirme 

yapılacaktır.*Tüm personel çalışma saatleri içerisinde zorunlu/görevli olmadıkça okul 

dışına çıkmayacaktır. 

*Çöpler hijyen kurallarına göre sınıflandırılarak toplanacak ve günlük olarak 

atılacaktır. Kullanılan tıbbi malzeme, maske ve eldivenler atık kutularına atılacak ve 

bu malzemelerin gereğince imha edilmesi sağlanacaktır. 


