
BİLGİLENDİRME – KURUMA GİRİŞ ÇIKIŞ 

   
*Kurum binasına, Kurum personeli ile kuruma alınacak öğrencilerin haricinde (Yetkili 

denetim elemanları hariç) öğrenci velileri dâhil olmak üzere hiç kimse alınmayacaktır.  

Veli-Aile Görüşmeleri, mümkün olduğunca internet (www.mucitcocuklar.com internet 

sitesi) ya da online sistemler üzerinden ya da uygun zaman ayarlanarak öğrencilere hizmet 

verilmeyen zamanlarda ve öğrenci bulunmayan alanlarda kurallara uygun şekilde yapılacaktır.  

*Kayıt kabul işlemleri ile veli görüşmeleri için bina girişinde farklı bir girişi olan 

öğrencilerle temas olmayacak özel alan düzenlenmiştir. Öğrenci velileri randevu usulüne göre 

ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak bu bölümde kabul edilebilecektir.  

*Covid19 Önlemleri-sosyal mesafe kuralı gereğince veli toplantıları ile okul içindeışında 

yabancıların katılımıyla yapılacak organizasyonlar tam iyileşmeye kadar ertelenmiştir.   

* Kurye, kargo görevlisi, ziyaretçi vb. kişiler kuruma alınmayacak, mal alımı/kabulü 

kurum dışında yapılacak, ürünler ancak dezenfekte edildikten sonra kullanılabilecektir. 

*Kuruma girişler esnasında tek tek giriş sağlamak için sosyal mesafe kurallarına 

uyularak yığılma ve kalabalıklaşmaya neden olmadan kurum dışında beklenecektir. 

*Kurumda Temas Yolu İle Geçiş Kontrol Sistemi kullanılmayacak olup kuruma kabul 

işleri maske ve eldiven takmış olan ilgili personel tarafından yapılacaktır.  

*Her ne amaçla olursa oldun kuruma girişler mutlaka Covid19 Tedbirleri kapsamındaki 

işlemler yapılarak gerçekleşecektir. 

*Kurum personeli ile kuruma alınacak öğrencilerin; 

*Kuruma girmeden önce maske ve eldiven takmış olan ilgili personel tarafından en az 1 

metre mesafe korunarak temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülüp kayıt altına alınacak uygun 

durumda olanların kuruma kabulü gerçekleşecektir. 

*Ateşi yüksek olanlar ile öksürük,  nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olanların ALO 184 

Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı hastane ile iletişimi sağlanacaktır, 

*Kuruma kabulünde sakınca görülmeyenlerin 

*Kuruma girmeden önce kuruma gelirken kullanmış oldukları maskeler geri dönüşüme 

atılacak ve ayakkabıları dezenfektan içerikli sprey ile dezenfekte edilecektir,  

*Kuruma alındıktan sonra 20 saniye süre ile ellerini su ve sabunla yıkaması sağlanacak. 

Yoğunluk nedeniyle hemen el yıkama sağlanamıyorsa  

*Kuruma giriş kısmında bulunan hijyen istasyonunda el dezenfeksiyonu sağlanacak ve 

yeni maskeleri taktırılacaktır. 

*Tüm personel kurum içinde tüm alanlarda maske kullanacaktır.  

*Kurum dışında giyilmiş olan ayakkabılar kurum içinde giriş/hijyen istasyonu 

bölümünde kurum içi ayakkabıları ile değiştirilecektir.  

*Kurum dışında giyilmiş olan kıyafetler kurum içi kıyafetlerle değiştirilecektir.  

*Kuruma kabul sonrasında 

*Kuruma girişte gözlemlenmemiş olmasına rağmen kurum içinde ateş yükselmesi ve 

hastalık belirtileri gözlemlendiğinde olası hastalık şüphesi için hastalık şüphelisi gerekli 

tedbirler uygulamaya konularak tıbbi maske takılıp nakil öncesinde kullanılmak üzere tespit 

edilmiş olan izolasyon bölümüne alınarak başkası ile teması önlenecek ardından ilgili kişi 

hemen (Çocukların Ailesine haber verilerek) ALO 184 Korona virüs Danışma Hattı ve Sağlık 

Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçmesi sağlanıp COVID-19 yönünden 

değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecek ve durum takibi yapılacaktır. 

Bu tür durumlarda ailenin ve ilgili personelin durumu ayrıntısı ile kuruma bildirmesi 

gerekli ve zorunludur. 

http://www.mucitcocuklar.com/

