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1. GÜVENLİ İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE KURALLARIMIZ 

 

1.1 GİRİŞ  

Sayın Velimiz, 

Okulumuz “hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme”de Milli Eğitim 

Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Türk Standartlar Enstitüsü vb. otoriteleri 

tarafından belirlenen güncel kuralları, madde madde ele almış, gereken risk 

değerlendirmeleri yapılmış, en son olarak da gereken tedbirler alınmıştır. 

 

1.2  ANKARA EĞİTİM KURUMLARI PANDEMİ KURULU 
 

KURUL: Dr. Sultan BATUR  (Kurucu) 

  Dr. Metin ÖZDEMİR (Kurum Doktoru) 

  Gülizar ATEŞ   (Okul Hemşiresi) 

Hale MENGÜKAAN  (Anaokulu Müdürü) 

  Serpil KOZA    (İlkokul Müdürü) 

Zerrin AKGÜN  (Ortaokul Müdürü) 

  Göksel MORTEPE  (Anadolu Lisesi-Fen Lisesi Müdürü) 

  Dilara TOPUKÇU  (Öğretmen) 

  Ülkü HAYTA   (Öğretmen) 

  Gülseren SAYLAM  (Öğretmen) 
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1.3 OKUL BİNALARINA GİRİŞLER 

 Okul binalarına girişler ilkokul öğrencileri için A Blok A kapısından, ortaokul 

öğrencileri için B Blok B kapısından, lise öğrencileri için C Blok C kapısından 

yapılacaktır. Okullar arası geçişler kapalı olacaktır.  

 

1. Aileleri tarafından özel araç ile okula bırakılan öğrencilerimiz araçlarından okul 

binasına görevlilerin refakatinde giriş yapacaklardır. 

2. T.C. Sağlık Bakanlığı Rehberi uyarınca servis kullanmayan öğrencilerimizin 

mümkünse her gün aynı kişi tarafından okula bırakılması ve alınması 

istenmektedir. Aynı şekilde öğrenciyi okula getirme görevini üstlenen kişilerin 

risk grubu sayılan 65 yaş üzerinde kişiler olmamasına dikkat edilmesini tavsiye 

ederiz. 

3. Tüm öğrenci ve çalışanlarımız okula ağız ve burunlarını örtecek şeklide maske 

takmış olarak geleceklerdir. 

4. Öğrenci ve çalışanlarımız bahçe girişinde el dezenfeksiyon istasyonunda sosyal 

mesafe kurallarına uyarak ellerini dezenfekte edeceklerdir.   

5. Okul kapısı girişindeki ayakkabı dezenfeksiyon paspasında ayakkabı altı iyice 

ıslanana kadar dezenfekte edilecektir.  

6. Öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın her sabah okul girişinde temassız ateş ölçer 

ile ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi olan kişiler için gerekli izolasyon önlemleri 

uygulanacaktır. Ateşi olan kişi öğrenci ise en kısa sürede velisi ile iletişime 

geçilerek, çalışanımız ise transferi planlanarak gerekli tetkik ve tedavi 

aşamalarından geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 

 Okullarımızın her birinin ayrı izolasyon alanı vardır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 



   

1.4 SINIFLARDAKİ ÇALIŞMA DÜZENİ 
1. Okul binaları içindeki ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm 

öğrencilerin ağız ve burun bölgesini kaplayacak şekilde maske takmaları zorunludur. 

2. Maske takmaları sağlık açısından sakıncalı olan öğrencilerimizin siperlik kullanması 

gereklidir. 

3. Tüm sınıf mevcutları ve oturma planları T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu standartlara uygun olarak düzenlenmiştir 

4. Tüm öğrenciler sınıf içinde kendileri için belirlenmiş masalarda otururlar. Başka 

sınıflara girilmemesi, masalarda oturan öğrencilerin yer değiştirmemeleri veya 

masaların mesafe kuralını bozacak şekilde yerinden oynatılmaması gerekmektedir. 

 

 Öğrenciler, tüm derslerini kendi sınıflarında yapacaklardır. 

 Beden Eğitimi, Müzik vb. branş dersleri içerik ve mekanları T.C. Sağlık Bakanlığı 

Rehberine uygun olarak planlanmıştır. 

 Öğrenciler arasında ortak materyal kullanımı ve eşya alışverişi yapılmayacaktır. 

 Sınıfa su dışında yiyecek ve içecek getirilmeyecektir. 

 Sınıfların kapıları açık olacak ve sınıflar sık sık havalandırılacaktır. 

 Tüm sınıflara gereğinde kullanılmak üzere el dezenfektanı monte edilmiştir. Küçük 

yaş grubu öğrencilerimiz bu antiseptikleri öğretmenlerinin gözetiminde 

kullanacaklardır. 

 Sınıflarımız, teneffüse dönüşümlü olarak farklı saatlerde çıkacaklardır. 
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1.5 HİJYEN ÖNLEMLERİ  

 Okul binaları gün içerisinde sürekli, düzenli aralıklarla ve uygun temizlik, 

dezenfeksiyon malzemeleri ile dezenfekte edilerek havalandırma işlemleri 

yapılmaktadır.  

 Her akşam tüm okul alanları biosidal ürünlerle dezenfekte edilerek ertesi güne hazır 

hale getirilecektir. Ayrıca haftada iki kez (akşamları) Nahipoklorid ve nono gümüş 

kombinasyonlu ortam ve materyal dezenfeksiyonu yapılacaktır. 

 Klimalar kullanılmayacaktır. 

 Asansör kullanımı sınırlandırılmıştır. 

 Ortak kullanım alanlarında bulunan sebil vb. cihazlar kaldırılmıştır. 

 Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. 

Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır.  

 Her gün sonunda tüm sınıfların ve ortak alanların temizlik, dezenfeksiyon ve 

havalandırma işlemleri yapılacaktır.  

 Her teneffüs sonunda çamaşır suyu ile tuvaletlerin ve zeminin dezenfeksiyonu 

yapılmaktadır. Sprey dezenfektanlarla tüm kapı kolları her teneffüs sonrası, sık 

dokunulan ortak alanların dezenfeksiyonu yapılmaktadır.  

 Her yüzeye farklı renkte bez kullanılmakta, gün sonunda bezler yıkandıktan sonra 

sodyum hipoklorid veya başka bir dezenfektanla dezenfekte edilmektedir.  

 Sınıflar gün içinde sık sık havalandırılacaktır.  

 Gün içinde saatte bir asansör düğme ve panelleri dezenfekte edilmektedir. 

Asansörlerimiz öğrencilerimizin kullanımına açık değildir. Ancak sağlık nedeniyle 

gerekli durumlarda, ilgili okul idaresinden/öğretmenden izin alınarak, bir yetişkin 

refakatinde kullanılabileceklerdir.  

 Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, okul içerisinde çeşitli noktalara 

yerleştirilmiş bulunan “tıbbi atık kutularına” atılacak, usulüne uygun imha edilecektir.  

 Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik firması çalışanlarına da eğitim verilerek ve 

düzenli denetimler yapılarak kurumun çalışma ve hijyen kriterlerine uymalarının 

temini sağlanacaktır.  

 Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske, eldiven ve gereğinde koruyucu kıyafet 

kullanımına ve bunların ne sıklıkta değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve 

uyarılarla sağlanmaktadır. 
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1.6 FİZİKSEL MESAFE 

 Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durulması, tokalaşma, sarılma gibi yakın 

temaslardan kaçınılması önemlidir.  

 Tüm alanlarda sosyal mesafenin korunması önemlidir. 

 Bu noktalar doğrultusunda tüm okul binaları içinde ve bahçede sosyal mesafe 

işaretleri yerleştirilmiştir.  

 Okul ortak alanlarındaki tüm oturma alanlarına fiziksel mesafe kuralına uygun 

düzenlemeler yapılmış ve yönlendirme levhaları yerleştirilmiştir.  

 Bu yönlendirmelere uyularak oturulması zorunludur. Okul girişinde, sınıflarda, 

kütüphanede, tüm ofislerde, toplantı salonlarında, yemekhane ve servislerde fiziksel 

mesafe kurallarına uygun şekilde işaretlenmiş ve belirlenmiş alanları dikkate almak 

zorunludur.  

 

1.7 REVİR ÇALIŞMALARI   

 Revirimiz A bloktadır. Her okulumuz için ayrı izolasyon alanları tespit edilmiştir. 

 Revir içinde müdahale veya tedavi ihtiyacı olmayan öğrenciler hastalık bulaşma riskini 

en aza indirgemek adına revire alınmayacaktır.  

 Revir personelimiz her zaman koruyucu kıyafetler içinde ve dezenfeksiyon kurallarına 

uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapacaktır.  

 Revir ortamı sık sık havalandırılacaktır. Revir yatakları, sedyelerinin üzerindeki kağıt 

havlular her hastadan sonra atılacaktır. 

 Her hasta sonrasında bölgesel dezenfeksiyon yapılacaktır. Revir zemin ve masa üstü 

temizliği her saatte bir %10 sodyum hipoklorid ile yapılacak, sık temas edilen yüzeyler 

ve sodyum hipoklorid kullanılması uygun olmayan tıbbi gereçler uygun 

dezenfektanlarla kullanım sonrası dezenfekte edilecektir. 

 Randevu için revir personeline 235 80 81 numaralı telefondan ulaşılabilir. Revire her 

defasında sadece bir hasta kabul edilecektir.  

 Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanılarak ellerin 

dezenfekte edilmesi zorunludur.  

 Tıbbi atıklar özel torbalarında/kaplarında özel bir bölgede muhafaza edilerek en az 

haftada bir kez belediyeye teslim edilecektir.  

 Tüm velilerimizin aşağıda bahsi geçen durumlarda okula bilgi vermeleri ve Okul Sağlık 

Birimi ile koordineli hareket etmeleri açısından “Veli Taahütnamesi’ni” imzalayarak 

Öğrenci İşleri Ofisine iletmeleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü yasal bir 

zorunluluktur. 
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 Ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi hastalık 

belirtileri olan öğrencilerimizin bu durumda okula gelmemeleri, aynı gün içinde bir 

sağlık kuruluşuna başvurmaları, teşhis ve istirahat raporlarını aynı gün içinde okul 

hemşiresine ve ilgili Okul Müdürüne bildirmeleri zorunludur.  

 Okula geldikten sonra yukarıdaki hastalık belirtilerini gösteren öğrencilerimiz en kısa 

sürede velileri ile temasa geçilerek izolasyon alanında müşahade altına alınacaklar ve 

velisi eşliğinde uygun koşullarda bir sağlık kuruluşuna sevk edileceklerdir.  

 Kendisi, aynı ortamda yaşayan aile üyeleri veya yakın temasta olduğu kişiler arasında 

COVID-19 teşhis edilen tüm öğrencilerimizin velisinin bu bilgiyi okul hemşiresi ile 

paylaşması zorunludur.  

 Bu öğrencimizin tedavi aşamalarının takibi ve okula dönüş tarihinin kararı takibi 

altında olduğu doktor raporuyla verilecektir.  

 Kronik hastalığı olan öğrencilerimiz için sağlık açısından oluşabilecek riskleri en aza 

indirgemek için, öğrencilerimizin takip altında oldukları branş doktorlarından okulda 

fiziki olarak bulunmalarının uygunluğuna dair rapor getirmeleri gerekmektedir.  

 Kronik hastalığı olan öğrencilerimizin takibi altında oldukları doktorları tarafından da 

onaylanması halinde tüm mevsimsel grip ve pnömokok (zatürre) aşılarını yaptırmaları 

tavsiye edilir.  

 Seyahatten dönen öğrencilerimizin dönüşlerinden itibaren 7 gün süre ile ev 

karantinasında olmaları ve bu süre zarfında herhangi bir şikayet ya da COVID-19 

temas şüphesi durumunda gerekli teşhis aşamalarından geçerek bu durumu okul 

hemşiresine ve ilgili Okul Müdürüne bildirmeleri gerekmektedir. 

 Tüm öğrencilerimize düzenli aralıklarla COVID-19 pandemisi ve korunma 

yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılacaktır. 
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1.8 YEMEKHANEDEKİ DÜZENLEMELER VE UYGULAMALAR   

 Yemekhanemizde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin sosyal mesafe kuralı ve buna 

uygun olarak oturma düzeniyle yemek saatleri bölünerek düzenlenmiştir:  

 Yemekhane ve kantindeki masa ve sandalye araları en az 1 metre olacak şekilde 

çapraz oturma düzeni yapılmıştır. 

 Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven 

kullanımı sağlanacaktır. 

 Her kullanım sonrasında masa üstleri ve öğün sonrasında yemek servis alanlarının 

temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. 

 Gün sonunda yemekhanelerimizin detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır. 

 Yemekhaneye giren tüm materyaller uygun sistemlerle yıkanmakta, tüm paketli 

gıdaların paketleri dezenfektan solüsyonlarıyla silinmektedir.  

 Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır.  

 Yemek alımı sırasında teması minimuma indirmek amacıyla yemeklerin alındığı 

bölümde sadece tabağın geçebileceği kadar alan bırakılarak yükseltme yapılacaktır. 

 Yemek servisi bekleme alanlarından bitişik olanlar pleksiglas ile ayrılmıştır.  

 Su, kapalı ambalajlarda sunulacaktır.  

 Çatal, kaşık, bıçak, peçete ve kürdan tek kullanımlık, kişiye özel olarak poşetlenmiştir, 

tuz ve karabiber de tek kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılacaktır.  

 Açık büfe yemek servisi kullanılmamaktadır. 

 Salata çeşitleri ve yoğurt menüsü diğer çeşitlerle beraber talep üzerine yemekhane 

çalışanları tarafından servis edilecektir.  

 Öğrencilerimizin yemekhanede sosyal mesafe kurallarına uyarak sırada beklemesi, 

kendileri için mesafe kuralına uygun olarak belirlenmiş alanda yemek yemesi 

beklenmektedir. 
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1.9 SERVİSLERDE ALINAN ÖNLEMLER VE HATIRLATMALAR  

 Tüm servis şoförü ve hosteslerinin servis hizmeti sırasında tıbbi maske kullanımları 

zorunlu olacaktır. Araç içine Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir 

şekilde asılacaktır. 

 Öğrenciler servislerde mutlaka tıbbi maske takacaklardır. 

 Servis şoförleri ve hostesler öğrenciler servise binerken ateş ölçümü yapacaklardır. 

 Araçlarda öğrenciler için kolonya/el dezenfektanı hazır bulundurulacaktır. Öğrenciler 

araçlara binerken mutlaka ellerini dezenfekte edeceklerdir. 

 Servis oturma düzeni sabah ilk binen iki kişinin en arka sıra pencere kenarlarına 

oturması ve sonra gelenlerin sırayla arkadan öne doğru pencere kenarına oturmasıyla 

tamamlanır. Bu oturma düzeni gidiş ve dönüşlerde sabittir, değiştirilemez. Oturma 

planı servis içinde isimler ve konumların belirtildiği şemalar olarak yer alır. 

 Servislerde gerekli haller dışında konuşulmamalı, su dışında yiyecek veya içecek 

tüketilmemelidir. 

 Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyon sağlanacaktır. 

 Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima kullanılmayacak, pencereler açılarak 

servisin sık sık havalandırılması sağlanacaktır. 

 Öğrenciler sadece kendi servislerini kullanabilirler, farklı servis araçlarına binemezler. 
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1.10 ZİYARETÇİLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  

 Veliler, servis hostes ve şoförleri, özel şoförler, diğer yardımcı personel sağlık ve 

güvenlik şartları kapsamında itibaren okul binalarına giriş yapamayacaklardır. 

 Okulumuza kabul edilen tüm ziyaretçiler için kampüs içi yol haritası uygulaması takip 

edilecektir. Tüm randevulu görüşmelerin on-line yapılması teşvik edilmektedir. Çok 

zorunlu koşullarda yapılacak fiziksel görüşmelerde, randevulu ziyaretçilerin güvenlikte 

kullanılan program üzerinden giriş çıkış saatleri takip edilerek gidiş noktası dışında 

herhangi bir yere uğramamaları ve binadan binaya geçiş yapmamaları 

beklenmektedir. 

 Tüm ziyaretçilerin tıbbi maske takması zorunludur. Okul kampüsüne tıbbi maskesiz 

ziyaretçi alınmayacaktır. 

 Gün içinde kuruma giriş yapan ziyaretçilerin temassız ateş ölçümü güvenlik görevlileri 

tarafından yapılacaktır. 

 15 dakika arayla yapılan iki ölçümde ateşi 37,5 derecenin üzerinde olan ziyaretçiler 

okula alınmayacak ve günlük rapor kurum revirine iletilecektir. 

 Okul bahçesine girişte tüm ziyaretçiler dezenfeksiyon istasyonlarında ellerini 

dezenfekte edeceklerdir. Okul binasına girişte dezenfeksiyon paspasında 

ayakkabılarının altı iyice ıslanana kadar dezenfekte edeceklerdir. 

 Tüm ziyaretçilere okula girişte maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyum konularında 

bilgilendirme ve uyarı yapılacaktır. 

 Dışarıdan gelen kişisel kargoların kampüsümüze kabul edilmediğini hatırlatmak isteriz. 

Çiçek vb. gönderimler ve siparişler de bu dönemde okula kabul edilmeyecektir. 

Kuruma dışarıdan gelen kargo, paket, zarf vb evraklar güvenlik ana girişte sterilize 

edilecektir. 

 

 

1.11 GÜVENLİ KAMPÜS KURALLARI 

 Tüm okul binalarında tıbbi maske takmak zorunludur. 

 Her bina girişinde düzenli olarak temassız ateş ölümü yapılmaktadır. 

 Kampüs içinde açık ya da kapalı tüm alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanır. 

 %70 alkollü el antiseptikleri tüm bina içlerinde, derslik, ofis, salon ve lavabo 

girişlerinde ve koridorda mevcuttur. 

 Okulların yüz yüze eğitime başlayacağı ilk hafta, öğrenci ve çalışanlarımızın sürece 

uyum sağlayabilmeleri için oryantasyon programı hazırlanmıştır. 

 Her türlü sağlık problemi ve bilgi aktarımı için okul revirine başvurulmalıdır. 

(Telefon No: 0535 108 30 10) 
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1.12 GÜVENLİ SINIF KURALLARI 

 Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders yaparlar. Sınıf değişikliği yapılmaz. 

 Okullarımızdaki dersliklerde oturma düzenini Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 

Bakanlığının belirlediği standartlar doğrultusunda planlanmıştır.  

 Temaslı takibi için öğretmenin ve her öğrencinin derslik oturma yeri ve masası belli ve 

sabittir, değiştirilmez. 

 Dersliklerde tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin maske takması zorunludur. 

 Öğrencilerin 3-4 saat arayla maske değiştirmesi sağlanacaktır. 

 Dersliklere giriş ve çıkışlarda ve sınıf içi alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanır. 

 Öğrencilerin oturma alanları arasında yan yana en az 1 metre mesafe bulunur. 

Öğretmen masasında ise öğretmen ile öğrenci arasında en az 1,5 metre mesafe 

bırakılır. 

 Tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin dersliklere girerken el hijyenini sağlaması 

zorunludur. Bu amaçla, tüm dersliklerde %70 alkollü el antiseptiği bulunmaktadır. 

 Öğretmen ve öğrencilerin gün boyunca sık aralıklarla el hijyenini sağlaması 

gerekmektedir. Öğretmenler ve öğrenciler bulaşma yolları ve korunma yolları 

hususunda düzenli olarak bilgilendirilir.  

 Hasta veya hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken öğretmen ya da 

öğrenci okul kampüsü içine alınmaz. Okul içindeyken hastalık belirtisi gösteren 

öğrenci ve öğretmenler revire yönlendirilir. 

 Dersliklere hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmez. 

 Dersliklere giden koridorlar boyu sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda zemin 

üzerinde sosyal mesafe işaretleri bulunur.  

 Dersliklere yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır; sadece su tüketilebilir. 

 Dersliklerde temizlik ve dezenfeksiyon günlük olarak yapılır ve sık dokunulan yüzeyler 

(kapı kolları, masalar) her ders saatinde temizlik personeli tarafından silinir ve 

dezenfekte edilir. 

 Derslikler sık aralıklarla havalandırılır. 

 Dersliklerde kapılar açık bırakılır. 

 Sınıflarda damlacık oluşmaması için yüksek sesli aktiviteler yapılmaz. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları Sağlık Bakanlığının 

web sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır. 
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1.13 GÜVENLİ YEMEKHANE KURALLARI 
   Yemekhane oturma düzeni Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının belirlediği 

standartlar doğrultusunda planlanmıştır. 

 Yemekhanede yeme-içme faaliyetleri dışında herkesin maske takması zorunludur. 

 Yemekhane girişinde herkesin el hijyenini sağlaması zorunludur. Bu amaçla 

yemekhane girişinde %70 alkollü el antiseptiği bulunmaktadır. 

 Öğrencilerin kendileri için belirlenmiş yemek saatlerinde; kendisi için ayrılmış yerde 

yemek yemesi zorunludur.  

 Yemekhanede görevli personelin maske kullanması zorunludur. Personel sık 

aralıklarla el hijyenini sağlar. 

 Yemekhane çalışanlarında hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması 

gereken personel çalıştırılamaz. 

 Yemekhane giriş ve çıkışlarında, yemek alma sırasında ve tüm yemekhane alanı içinde 

sosyal mesafe kuralları uygulanır; sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda zemin 

üzerinde sosyal mesafe işaretleri bulunur. 

 Yemekhane ve kantindeki masa ve sandalye araları en az 1 metre olacak şekilde 

çapraz oturma düzeni yapılmıştır. 

 Her öğrenci ya da çalışan yemeğini bitirdikten sonra masalar, yemekhane çalışanı 

tarafından alkollü veya uygun dezenfektan ürünü ile silinerek dezenfekte edilir. 

 Yemekhanede açık büfe sunum yapılmamaktadır. Yemek alımı esnasında kişi ile 

yemekhane çalışanı arasında pleksiglas bariyer bulunmaktadır. 

 Çatal, bıçak, kaşık ve su gibi ürünler kapalı ve paketli olarak verilmektedir. Tuz ve 

karabiber gibi baharatlık ürünler ise tek kullanımlık yine kapalı paketlerde 

sunulmaktadır. 

 Yemekhanede oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunamayacağı toplu 

organizasyonlar düzenlenemez. 

 Açık büfe yemek servisi kullanılmayacak; salata çeşitleri, yoğurt vb. gıdalar diğer 

çeşitlerle beraber talep üzerine yemekhane çalışanları tarafından servis edilecektir. 

 Yemekhanede temizlik ve dezenfeksiyon günlük olarak yapılır. Masaüstleri her 

kullanımdan sonra dezenfektan ile silinir. 

 Sık kullanılan yüzeyler (kapı kolları, sandalyeler vb.) ise sık aralıklarla silinir ve 

dezenfekte edilir. 

 Yemekhane sık aralıklarla havalandırılır.  

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları Sağlık 

Bakanlığınınweb sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 

uygulanmaktadır. 

 

-11- 



   

1.14 GÜVENLİ KAFETERYA KURALLARI 
Kafeterya oturma düzeni Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının belirlediği 

standartlar doğrultusunda planlanmıştır. 

 Kafeteryamız sadece lise öğrencileri içindir ve C Bloktadır. 

 Kafeteryada yeme-içme faaliyetleri dışında herkesin maske takması zorunludur. 

 Kafeterya girişinde herkesin el hijyenini sağlaması zorunludur. Bu amaçla kafeterya 

girişinde %70 alkollü el antiseptiği bulunmaktadır. 

 Kafeteryada görevli personelin tıbbi maske kullanması zorunludur. Personel sık 

aralıklarla el hijyenini sağlar. 

 Kafeterya çalışanlarından hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması 

gereken personel çalıştırılamaz. 

 Kafeterya giriş ve çıkışlarında, sipariş ve bekleme alanlarında ve tüm kafeterya içinde 

sosyal mesafe kuralları uygulanır; sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda zemin 

üzerinde sosyal mesafe işaretleri bulunur. 

 Kafeteryada tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılır. 

 Masalar arası mesafe her yönden 1,5  metre, sandalyeler arası mesafe ise 1 metre 

olarak belirlenmiştir. 

 Masaların sadece iki yönü kullanılır; çapraz olarak oturulur, yan yana oturma düzeni 

uygulanmaz. 

 Her öğrenci ya da çalışan yemeğini bitirdikten sonra masalar, kafeterya çalışanı 

tarafından alkollü veya uygun dezenfektan ürünü ile silinerek dezenfekte edilir.  

 Kafeteryada açık büfe sunum yapılmamaktadır. Yemek alımı esnasında kişi ile 

kafeterya çalışanı arasında pleksiglas bariyer bulunmaktadır. 

 Çatal, bıçak kaşık ve su gibi ürünler kapalı ve paketli olarak verilmektedir. Tuz ve 

karabiber gibi baharatlık ürünler ise tek kullanımlık yine kapalı paketlerde 

sunulmaktadır. 

 Kafeteryada temizlik ve dezenfeksiyon günlük olarak yapılır. Masa üstleri her 

kullanımdan sonra dezenfektan ile silinir.  

 Sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, masalar, tezgah üstleri vb.) sık aralıklarla silinir ve 

dezenfekte edilir. 

 Kafeterya sık aralıklarla havalandırılır. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları Sağlık Bakanlığı’nın 

web sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır.  
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1.15 GÜVENLİ REVİR KURALLARI 

 Okul reviri A Blokta hizmet vermektedir. Ayrıca her okulumuz için ayrı izolasyon odası 

belirlenmiştir. 

 Öğrenciye eşlik eden okul personeli gereğinde öğrenci ile birlikte revire alınır. 

 Revire girmeden önce, revir görevlilerinin içeri girmesine onay verilmiş hastaların el 

hijyenini sağlaması zorunludur. Bu amaçla, hem öğrenci hem de personel için revir 

girişinde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

 Revir önündeki bekleme alanında, giriş, çıkış noktalarında ve revir içinde sosyal 

mesafe kuralları uygulanır. 

 Revir içinde her koşulda hem görevlilerin hem de hastaların tıbbi maske takması 

zorunludur. 

 Revir görevlisi, uygun bulduğu takdirde, hastaya önlem amaçlı ikinci bir maske veya 

diğer koruyucu kıyafetleri giydirebilir. 

 Hastalar ancak revir görevlisinin uygun bulduğu süre boyunca revirde kalırlar. 

 Hastanın revir içinde tedavi göreceği ve bekleyeceği noktaları revir görevlisi tayin 

eder. 

 Hasta her şartta revir görevlisinin yönlendirme direktiflerine uymak zorundadır. 

 Hastalık izolasyon alanına revir görevlileri dışında hiç kimse giremez. 

 Bulaşıcı hastalık şüphesi olan öğrenci ya da çalışanların izolasyon ve sevk işlem 

kararlarını revir görevlileri verir. 

 Revir alanı düzenli olarak her saat başı, hasta muayene odası ise her hasta sonrası 

dezenfekte edilerek temizlenir. Revir içinde özellikle sık dokunulan yüzeyler (kapı 

kolları, masalar, lavabolar, diğer eşya ve yüzeyler) sık aralıklararla temizlenerek 

dezenfekte edilir. Gerekli durumlarda temizlik ve uygun dezenfeksiyon işlemleri 

tekrarlanır. 

 Revire sağlık problemi olanlar dışında hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmez. 

 Revir, revir personeli tarafından sık aralıklarla havalandırılır. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları Sağlık Bakanlığının 

web sitesinde geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır. 
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1.16 TUVALET VE LAVABOLAR İÇİN GÜVENLİ TEMİZLİK KURALLARI 

 Tuvaletlerimizde ozon dezenfeksiyon cihazları ile (öğrenciler dersteyken) ortam 

dezenfeksiyonu sağlanır. 

 Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları ile 

kapı kolları her teneffüs sonrasında temizlenir ve dezenfekte edilmektedir. 

 Okul lavabolarında tuvalet alanlarına giriş kapılarının kolları her teneffüs sonunda 

dezenfekte edilmektedir. 

 Tuvalet girişlerinde %70 alkollü el antiseptiği bulunmaktadır. 

 Tuvalet çöpleri düzenli olarak boşaltılır ve çöp kovaları pedallıdır. 

 Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kaydedilir ve görünür şekilde asılıdır. 

 Tuvaletlerde devamlı olarak sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulunmaktadır. 

 El kurutma için tek kullanımlık sensörlü kağıt havluluklar mevcuttur. 

 Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük siperlik kullanır. 

 Tuvaletlerde her yaşa uygun el yıkama ve hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri 

bulunur. 

 Tuvalet pencereleri açık bırakılarak lavaboların sürekli olarak havalandırılması 

sağlanır. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları Sağlık Bakanlığının 

web sitesinde geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır. 
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1.17 GÜVENLİ OFİS KURALLARI 

 Ofislerdeki oturma düzeni Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık bakanlığının belirlediği 

standartlar doğrultusunda planlanmıştır. 

 Ankara Eğitim Kurumları okullarında ofislerdeki çalışma düzeni gerekli en az personel 

bulunacak şekilde planlanmıştır.  

 Tüm çalışanların tıbbi maske takması zorunludur. 

 Her çalışanın ofis içindeki çalışma yeri belli ve sabittir, değiştirilmez. 

 Tüm çalışanların ofise girdiklerinde el hijyenini sağlaması zorunludur. Bu amaçla, tüm 

çalışanlara kolonya dağıtılmıştır; ayrıca tüm ofis girişlerinde %70 alkollü el antiseptiği 

bulunmaktadır.  

 Tüm çalışanlarımız bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda düzenli olarak 

bilgilendirilir. 

 Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken personel 

çalıştırılamaz; derhal revire ya da gerekiyorsa izolasyon alanına yönlendirilir. 

 Ofis giriş ve çıkışlarında ve ofis içi tüm alanlarda sosyal mesafe kuralları uygulanır. 

 Çalışanların oturma alanları arasında yan yana en az 1,5 metre mesafe bulunur.  

 Ofislerde hiçbir şekilde ziyaretçi veya öğrenci kabul edilmez. 

 Ofis girişleri ya da koridorlar gibi yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda zemin 

üzerinde sosyal mesafe işaretleri bulunur. 

 Ofis içinde ortak kullanım amacıyla gazete ya da dergi bulundurulmaz. 

 Ofislerde temizlik ve dezenfeksiyon günlük olarak yapılır. Sık dokunulan yüzeylerin 

(kapı kolları, masalar vb. ) sık aralıklarla ofis çalışanları tarafından ofislere bırakılan 

yüzey dezenfektanları kullanılarak dezenfekte edilmesi gerekmektedir. 

 Çalışanlar ofisi sık aralıklarla havalandırır. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları Sağlık Bakanlığının 

web sitesinde geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır. 
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1.18 GÜVENLİ TOPLANTI ODASI KURALLARI 

 Öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin toplu olarak bir araya geleceği 

organizasyonlar yapılmayacaktır. 

 Resmi tören, anma, kutlamalar ve toplantılar online yapılabilecek şekilde 

planlanacaktır. 

 Geziler yapılmayacaktır. 

 Toplantı odalarındaki oturma düzeni Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık bakanlığının 

belirlediği standartlar doğrultusunda planlanmıştır. 

 Uygun olan tüm toplantılar online olarak yapılmaktadır. 

 Yüz yüze yapılması mutlak gerekli olan toplantılarda toplantı esnasında tüm 

katılımcıların tıbbi maske takması zorunludur. 

 Toplantı odasına giriş ve çıkışlarda, toplantı esnasında sosyal mesafe kuralları 

uygulanır. 

 Her personelin toplantı odasına önce el hijyenini sağlaması zorunludur. Bu amaçla, 

tüm toplantı odaları girişlerine %70 alkollü el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

 Toplantı masası etrafında oturma alanları arasında yan yana en az 1 metre mesafe 

bulunur. 

 Toplantı esnasında yiyecek ve içecek (kapalı şişe su hariç) ikramı yapılmaz. 

 Toplantı odasında ortak kullanım amacıyla gazete ya da dergi bulundurulmaz. 

 Tüm toplantı odalarında temizlik ve dezenfeksiyon işlemi her toplantı için tekrarlanır 

ve sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, masalar vb.) sık aralıklarla temizlik personeli 

tarafından silinir ve dezenfekte edilir. 

 Toplantı odaları sık aralıklarla havalandırılır. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları Sağlık Bakanlığının 

web sitesinde geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır. 
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1.19 GÜVENLİ KÜTÜPHANE KURALLARI 

 Kütüphane oturma düzeni Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık bakanlığının belirlediği 

standartlar doğrultusunda planlanmıştır. 

 Kütüphaneyi kullanacak tüm öğrenci, eğitimciler ve kütüphane çalışanlarının maske 

takması zorunludur. 

 Kütüphane çalışanlarının ofis içindeki çalışma yeri belli ve sabittir, değiştirilmez. 

 Kütüphane çalışanlarının ve kütüphaneden yararlanacak kişilerin kütüphaneye 

girmeden önce el hijyenini sağlaması zorunludur. Bu amaçla, kütüphane girişinde %70 

alkollü el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

 Kütüphane giriş ve çıkışlarda ve kütüphane içinde bütün alanlarda sosyal mesafe 

kuralları uygulanır. 

 Kütüphane görevlileri ve kütüphaneden faydalanmak üzere gelen kişilerin oturma 

alanları arasında yan yana en az 1 metre mesafe bulunur. 

 Kütüphane girişleri ya da koridorlar gibi sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 

zemin üzerinde sosyal mesafe işaretleri bulunur. 

 Kütüphane içine yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır. Sadece su tüketilebilir. 

 Kütüphane içinde ortak kullanım amacıyla gazete ya da dergi bulundurulmaz. 

 Kütüphanede temizlik ve dezenfeksiyon gün içerisinde her saat başı ve her akşam 

günlük olarak yapılır ve sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, masalar, diğer eşya ve 

yüzeyler vb.) sık aralıklarla temizlik personeli tarafından silinir ve dezenfekte edilir. 

 Kütüphane, kütüphane personeli tarafından sık aralıklarla havalandırılır. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları Sağlık Bakanlığının 

web sitesinde geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanmaktadır. 
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2.  GÜVENLİ ANAOKULU KURALLARIMIZ 
2.1 ANAOKULUMUZDA YAPILAN HAZIRLIKLAR 

 Okulumuzda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmış olup, 

tüm alanlar ve materyaller temizlenmiş, dezenfekte edilmiş ve havalandırılması 

yapılmıştır. 

 Okul reviri izolasyon odası olarak belirlenmiştir. 

 Kuruluşumuzdaki ortak alanlara öğrencilerimizin ulaşamayacağı yükseklikte hijyen 

istasyonları kurulmuş olup, belirlenen noktalara da el dezenfektan aparatları 

konulmuştur. 

 Tüm okul çalışanlarına, alınan tedbirler ve kurallarla ilgili detaylı bilgilendirme 

toplantısı yapılmıştır. 

 

2.2 COVID-19 PANDEMİSİ SÜRESİNCE UYGULANACAK KURALLAR 
2.2.1 Anaokulumuza Girerken, Uymamız Gereken Kurallar 

 Okul girişindeki öğrenci kabul alanına, biri dış kapıda, diğeri iç kapıda olmak üzere 2 

adet ayak dezenfektan paspası yerleştirilmiştir. 

 Dış kapıdaki paspasta hem velimiz hem de öğrencimiz ayakkabısının altını 

dezenfekte ederek okul girişine gireceklerdir. 

 Öğrencimiz iç kapı önündeki paspasta ayakkabısının altını tekrar dezenfekte edecek 

ve içeri girecektir. 

 İçeri alınan öğrenciye bir akşam öncesinden dezenfekte ettiğimiz pantif ayakkabısı 

giydirilecek ve ateşi ölçülecektir. 

 Öğrenci içeriye girdikten sonra giriş katta ellerini sabunlu su ile usulüne uygun 

yıkadıktan sonra kıyafeti değiştirilecektir. 

 Öğrenci Kabul Alanı’nda yalnızca bir öğrenci ve velisi olacaktır. Veliler öğrencilerini 

sosyal mesafeye dikkat ederek teslim etmek için bina dışında sıralarını 

beklemelidirler. Veli öğretmen arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafe 

korunmalıdır. 

 Velilerimiz teslim etme ve teslim alma süresini mümkün olduğunca kısa tutmalı ve 

detaylı bilgiye ihtiyaç duyduğunda telefon görüşmesi yapılmalıdır. 

2.2.2 Anaokulumuzda  İşleyiş Kuralları 

 Sınıflarımızda Covid-19 pandemisi kontrol altına alınana kadar 6 öğrenci olacaktır. 

 Öğrencilerimiz maske takacaklardır. Maske takmasında tıbbi sakınca olan öğrenciler 

mutlaka siperlik takacaklardır.  
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 Ortak kullanım alanlarında aynı anda en fazla 6 öğrenci bulunması sağlanacaktır. 

 Tüm hizmet alanlarında ile personel ve öğrenciler arasında 1,5 metre sosyal mesafe 

kurallarına uyulacaktır. 

 Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olacaktır, gruplar arasında 

geçişlere izin verilmeyecektir ve gruplardan sorumlu personel ile hijyen personelinin 

diğer gruplarla temas etmemesi sağlanacaktır. 

 Okulumuza evlerden oyuncak, kitap ve diğer materyaller getirilmeyecektir. 

Öğrencilerin birbirlerinin eşyalarını ve materyallerini kullanmalarına izin 

verilmeyecektir. 

 Uyku odalarında yatakların arasında en az 2 metre mesafe bırakılacaktır. 

 Öğrenciler yemekhaneye dönüşümlü olarak kendi grupları ile gidecek ve masalarda 

sosyal mesafe (1,5 metre) kuralı uygulanacaktır. 

 Sınıflara hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilemez. 

 Okul binaları gün içerisinde sürekli, düzenli aralıklarla ve uygun temizlik, 

dezenfeksiyon malzemeleri ile dezenfekte edilerek havalandırma işlemleri 

yapılmaktadır.  

 Her akşam tüm okul alanları biosidal ürünlerle dezenfekte edilerek ertesi güne hazır 

hale getirilecektir. Ayrıca haftada iki kez (akşamları) Na-hipoklorid ve nono gümüş 

kombinasyonlu ortam ve materyal dezenfeksiyonu yapılacaktır. 

 Sınıflar sık sık havalandırılır. 

 Klimalar kullanılmayacaktır. 

 Asansör kullanımı sınırlandırılmıştır. 

 Ortak kullanım alanlarında bulunan sebil vb. cihazlar kaldırılmıştır. 

 Havalar yağmurlu vesaire olmadığı sürece günün büyük kısmında bahçe etkinlikleri 

yapılacaktır. Bahçelerimizde gruplar bir arada bulunmayacaklardır. 

 Öğrencilere oyunla ve doğru yöntemlerle sosyal mesafe öğretilecektir. 

 Öğrencilere ellerini düzenli yıkama ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı 

eğitimleri verilecektir. 

 Hastalıklar ve bulaşma yolları ile ilgili bilgiler yaş özellikleri de göz önünde 

bulundurularak uygun çalışma ve etkinliklerle anlatılacaktır. 

 Gün içinde herhangi bir hastalık belirtisi izlenen öğrenci hemen izolasyon alanı olan 

Revire alınarak ailesine haber verilecek ve sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.                

 Her akşam faaliyet materyalleri, oyuncak ve diğer materyaller biosidal ürünlerle 

dezenfekte edilecektir. 

 Her akşam öğrencinin kullandığı pantifler dezenfekte edilecektir. 

 Eller ile sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri, merdiven 

korumaları ve diğer aksam) her saat başı dezenfektan maddeler ile dezenfekte 

edilecektir. Tuvalet ve lavabolar ise her kullanımdan sonra dezenfekte edilecektir.     
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 Dezenfeksiyon işlemlerine periyodik olarak devam edilecektir. Tüm dezenfeksiyon 

işlemleri ve kullanılan materyaller kayıt altına alınacaktır 

 Gün içerisinde 2 saat ara ile uzaktan ateş ölçer ile, ateş ölçümü yapılacak ve kayıt 

altına alınacaktır. 

 Veli toplantıları ve kalabalık oluşturacak etkinlikler yapılmayacaktır. Zorunlu haller 

dışında binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmeyecektir. 

 Kayıt-kabul işlemleri, okulda öğrenciye hizmet verilmeyen zaman ve alanlarda 

yapılacaktır. 

 Okula alınan ürünler dezenfekte edildikten sonra bahçe kapısından binaya alınacaktır. 

 

2.2.3 Tüm Çalışanlarımız İçin Aldığımız Önlemler 

 Okul içinde ve dışında giyinecekleri kıyafetleri farklı olacaktır. 

 Tüm çalışanlarımız maske ve siperlik kullanacaklardır. 4 saat arayla maskelerini 

değiştirecekler ve siperlikler de sık sık dezenfekte edilecektir. 

 Tüm çalışanlarımızın saçları toplanmış, tırnakları kısa kesilmiş olacak ve el hijyeni 

kurallarına uyacaklardır 

 Her sabah ve gün içinde ateşleri ölçülerek kayıt altına alınacaktır. 

 Çalışanlar mesai saati içerisinde okul dışına çıkmayacaklardır. 

 

2.3 VELİLERİMİZİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir. 

 Aile çevresinde COVID-19 tespiti durumunda okula derhal bilgi vermelidir. 

 Aile hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürülmeli ve çocuğunun 

sağlık durumunu okula bildirmelidir. 

 Aile çocuğunu okula teslim ederken ve alırken sosyal mesafeye dikkat etmelidir. 

 Öğrenci için bol yedek kıyafet ve yedek tıbbi maske getirilmelidir. 

 

Bu kılavuz Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yönergelerine göre 

hazırlanmıştır. İlerleyen tarihlerde bilimsel veriler ve ilgili bakanlık yönergelerine göre 

güncellemeler yapılacaktır. 
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