BİLGİÇAĞI OKULLARI
COVİD-19
TEDBİR PLANLARI

BİLGİÇAĞI OKULLARI

SAYFA 1

OKUL BİNALARINA GİRİŞ
Okul b nalarına g r şler
öğrenc ler n
temaslarını
azaltmak ç n lkokul ç n
ana kapıdan ortaokul ç n
bahçe
kapısından
yapılacaktır.
Öğrenc ler m z n her sabah
b na
g r şler nde
okul
personel tarafından ateş
ölçülecekt r.
Ateş 37,5 derecen n üzer nde
olanlar kayıt altına alınacak,
15-20 dak ka sonrak k nc
ölçüm yapılacaktır. Ateş
tekrar
37,5
derecen n
üzer nde olması durumunda
gerekl zolasyon tedb rler
uygulanacaktır. Ateş olan
öğrenc n n vel s le let ş me
geç lerek gerekl tetk k ve
tedav
aşamalarından
geçmek üzere b r sağlık
kuruluşuna
yönlend r lecekt r.
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SAYFA 2

SINIFLARDAKİ ÇALIŞMA
DÜZENİ
Okul b naları ç ndek ortak alanlarda ve
eğ t m ortamlarında tüm
öğrenc ler n
bölges n

ağız

ve

kaplayacak şek lde

burun
maske

takması zorunludur.
Tüm sınıf mevcutları ve oturma planları
T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. M ll
Eğ t m Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu
standartlara

uygun

olarak

düzenlenm şt r.
Tüm öğrenc ler sınıf ç nde kend ler
ç n bel rlenm ş masalarda otururlar.
Başka sınıflara g r lmemes , masalarda
oturan öğrenc ler n yer değ şt rmemes
veya masaların mesafe kuralını bozacak
şek lde

yer nden

gerekmekted r.

oynatılmaması

Branş dersler de branş sınıflarında
aynı öğrenc grubu le yapılır.
Ortaokul öğrenc ler branş, kulüp ve
seçmel

dersler

dışındak

tüm

dersler n kend sınıflarında aynı sınıf
l stes le yapacaklardır.
Öğrenc ler arasında eşya alışver ş
yapılmasına z n ver lmeyecekt r.
Sınıfa su dışında y yecek ve çecek
get r lmeyecekt r.
Sınıflar sık sık havalandırılacaktır.
Tüm
sınıflara
gerekt ğ nde
kullanılmak üzere el dezenfektanı ve
kolonya konulmuştur.
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SAYFA 3

HİJYEN ÖNLEMLERİ
Okulumuzda detaylı tem zl k çalışmaları,ayrıca dezenfeks yon ç n nano
gümüş uygulaması yapılmıştır.
Okul b naları dah l nde sürekl , düzenl aralıklarla detaylı tem zl k,
dezenfeks yon, havalandırma şlemler yapılmaktadır.
Okul g r şler nde ve çer s nde uygun noktalara el dezenfektanları
yerleşt r lm şt r. Düzenl kontroller yapılarak sürekl dolu olmaları
sağlanmaktadır.
Çamaşır suyu le tuvaletler n ve zem n n, sprey dezenfektanlarla tüm
kapı kollarının ve sık dokunulan ortak alanların dezenfeks yonu 3 saatte
b r yapılmaktadır. Her yüzey ç n farklı bez kullanılmakta, gün sonunda
bezler yıkandıktan sonra uygun deterjan
le veya başka b r
dezenfektanla dezenfekte ed lmekted r.
Kullanılmış maske, s perl k ve eld venler okul çer s nde çeş tl
noktalara yerleşt r lm ş “tıbb atık kutularına” atılacak ve usulüne
uygun mha ed lecekt r.
Tem zl k çalışanlarının k ş sel h jyene, maske ve eld ven kullanımına ve
bunları ne sıklıkta değ şt recekler ne d kkat etmeler eğ t m ve
uyarılarla sağlanmaktadır.
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SAYFA 4

SOSYAL MESAFE
Özell kle kapalı alanlarda 3-4 adım/2
metrel k sosyal mesafe korunmalıdır.
Bu noktalar doğrultusunda tüm okul
b naları ç nde ve bahçede 2 metre
aralıklı şaretler yerleşt r lm şt r.
Okul g r ş nde, of slerde, toplantı
salonlarında,
yemekhane
ve
serv slerde sosyal mesafe kurallarına
uygun şek lde
şaretlenm ş ve
bel rlenm ş alanları d kkate almak
zorunludur.

ZİYARETÇİLERLE
İLGİLİ
DÜZENLEMELER

Tüm z yaretç ler n maske takması
zorunludur. Okul kampüsüne maskes z
z yaretç alınmayacaktır. Tüm z yaretç ler n
randevu alması gerekmekted r.
Gün ç nde kuruma g r ş yapan z yaretç ler n
ateş ölçümü güvenl k görevl s tarafından
yapılacaktır.
15 dak ka arayla yapılan k ölçümde ateş
37,5 derecen n üzer nde olan z yaretç ler
okula alınmayacaktır.
Okula g r şte tüm z yaretç lere dezenfektan
ve kolonya sunulacaktır.
Tüm z yaretç lere okula g r şte maske
kullanımı ve sosyal mesafeye uyum
konularında
b lg lend rme
ve
uyarı
yapılacaktır.
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SAYFA 5

REVİR ÇALIŞMALARI
Ac l durumlar dışında rev re başvuran k ş ler n öncel kle ateş ölçülecek
ve kayıt altına alınacaktır.
Rev r kullanıldıktan sonra uygun dezenfektanlarla dezenfekte ed lecek ve
havalandırılacaktır.
Tıbb atıklar özel torbalarında / kaplarında özel b r bölgede muhafaza
ed lerek haftada en az b r kez beled yeye tesl m ed lecekt r. Rev r ortamı
sık sık havalandırılacaktır.
Rev r yatakları, sedyeler n n üzer ndek kağıt havlular her hastadan sonra
atılacaktır. Her hasta sonrasında bölgesel dezenfeks yon yapılacaktır.
Rev re g rmeden ve rev rden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanılarak
eller n dezenfekte ed lmes zorunludur.
Okula geld kten sonra hastalık bel rt ler n gösteren öğrenc ve
öğretmenler m z okulumuzda bel rlenen zole odasına alınıp sonrasında
uygun koşullarda sağlık kuruluşuna sevk ed leceklerd r.
Sevk ed len hastanın tahl l ve teşh s sonuçları okulumuz tarafından tak p
ed lecekt r ve gerekl önlemler alınacaktır.
Düzenl aralıklarla öğrenc ler m ze, öğretmenler m ze ve çalışanlarımıza
COVID-19 Pandem s ve korunma yöntemler ne da r b lg lend rme
eğ t mler yapılacaktır.
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YEMEKHANEDEKİ
DÜZENLEMELER
VE UYGULAMALAR
Yemekhanem zde öğrenc ler m z ve
öğretmenler m z
sosyal
mesafe
kuralına uygun olarak planlanan
oturma düzen ne göre oturacak ve
yoğunluğu önlemek ç n farklı saatlerde
yemekhaney kullanacaklardır.
Okul önces ve lkokul öğrenc ler m ze
yemekler
masalarında
serv s
ed lecekt r.
Yemekhanedek masa ve sandalye
araları çapraz oturma düzen ne göre
d zayn ed lm şt r.
Tüm
yemekhane
çalışanlarının
st snasız önlük, maske ve eld ven
kullanımı sağlanmaktadır.
Her kullanım sonrasında masa üstler
ve öğün sonrasında yemek serv s
alanlarının tem zl k ve dezenfeks yonu
yapılmaktadır.
Gün
sonunda
yemekhanen n çamaşır suyu ve sprey
le detaylı tem zl ğ ve dezenfeks yonu
yapılmaktadır.
Yemekhaneye g ren tüm sebze ve
meyveler
uygun
s stemlerle
yıkanmakta, tüm paketl gıdaların
paketler s l nmekted r.
Su ve yemek numunes kontroller
düzenl olarak yapılmaktadır.
Çatal, kaşık, bıçak, peçete tek
kullanımlık ve k ş ye özel olarak
poşetlenm şt r.

SAYDA 6
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SAYFA 7

SERVİSLERDE ALINAN
ÖNLEMLER VE
HATIRLATMALAR
Serv s araçlarına b nmeden önce tüm öğrenc ler m z n ateş temassız ateş
ölçerlerle serv s hostes tarafından ölçülecek, ateş 37,5 derece üzer olan
öğrenc ler serv se alınmayacaktır. Ateş 37,5 derece ve üzer olan öğrenc ler m z n
okula gelmemes ve serv se b nmemes büyük önem taşımaktadır.
Serv s oturma düzen sabah lk b nen k ş n n en arka sıra pencere kenarlarına
oturması ve sonra gelenler n sırayla arkadan öne doğru pencere kenarına
oturmasıyla tamamlanır. Bu oturma düzen g d ş ve dönüşlerde sab tt r,
değ şt r lemez. Oturma planı serv s ç nde şema olarak yer alır.
Serv slerde gerekl haller dışında konuşulmamalı, su dışında y yecek veya çecek
tüket lmemel d r.
Tüm serv s şoförler n n ve hostesler n n serv s h zmet sırasında maske
kullanımları zorunlu olacaktır.
Araçlarda öğrenc ler ç n kolonya / el dezenfektanı bulundurulacaktır.
Serv slerde günlük / haftalık / aylık / dönemsel dezenfeks yon sağlanacaktır. Aks
b ld r lene kadar serv s araçlarında
kl ma kullanılmayacak, pencereler
açılarak serv s n sık sık
havalandırılması sağlanacaktır.
Serv slerden yararlanan öğrenc ler m z n
seyahat süres nce maske kullanmaları
zorunludur.

