
PANİK DEĞİL ÖNLEM KURTARIR! 

 

Okulumuzda Koronavirüse karşı birçok tedbir alınmış ve bu tedbirler titizlikle uygulanmaya 

başlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı “Koronavirüse Karşı Alınacak Tedbirler” konulu resmi 

yazısı  için lütfen tıklayınız. 

 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde alınması gereken tedbirler kapsamında 

okulumuzda periyodik olarak özel buharlı makineler ile dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. 

Dezenfekte işlemiyle tüm yüzeyler mikroplardan arındırılarak çalışma ve ortak paylaşım alanları 

güvenli kullanıma uygun hale getirilmiştir. İlgili fotoğraf ve videoya ulaşmak için lütfen bu 

sekmeyi açınız.  

Okulumuzda alınan tedbirler aşağıdaki gibidir. 

 

KORONA VİRÜSTEN (COVİD 19) KORUNMAK İÇİN  

OKULUMUZDA ALINAN TEDBİRLER 

- Okula girişlerde HES kodu sorgulaması yapılmaya başlandı.  

- Okula girişlerde ateş ölçümü yapılmaya başlandı.  

- Tüm sınıflara öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına, Okul Hemşiresi Saniye GÜLER tarafından 

Koronavirüsten korunma tedbirleri ve Hijyen kurallarıyla ilgili sunumlar yapıldı. 

- Sınıflara ve okulun belirli yerlerine Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Koronavirüsten 

Korunma Yolları ve Dikkat Edilecek Hususlarla ilgili posterler asıldı. 

- Tüm öğrencilere Koronavirüsden korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirici 

dökümanlar gönderildi. 

- Okulun ortak kullanım alanlarına ve Okul Kantinine öğrencilerimizin ve tüm personelimizin 

kullanabilmesi için dezenfektanlar konuldu. 

- Sınıf / Kantin gibi ortak olarak kullanılan mekânlardaki oturma düzeni, fiziksel mesafe 

kurallarına göre belirlendi.  

- Öğretmen ve çalışanların mekanları sosyal mesafe kurallarına göre tekrar düzenlendi. 

- Okulumuz Sodexo Temizlik Firması ile çalışmaktadır. Sodexo Firması tarafından okulun ve 

sınıfların temizliğinde Koronavirüs tehlikesine tedbir olarak dezenfekte özelliği olan temizlik 

malzemeleri kullanılmaya başlandı. 

http://www.galileilisesi.k12.tr/uploads/14637/afe6d618921cc97aeba162a0c7feb57b.pdf
http://www.galileilisesi.k12.tr/tr/medya/haberler/-okulumuzda-ozel-buharli-makinelerle-ile-dezenfeksiyon-islemi-gerceklestirilmisti


- Okulumuzun temizlik ve hijeni tüm gün boyunca Sodexo firması tarafından titizlikle 

yapılmaktadır. 

- Okul servislerimiz dezenfekte edildi ve tüm servislere dezenfektanlar konuldu. Servisler düzenli 

dezenfekte edilmeye devam edilmektedir.  

- Okulumuz aktif öğrencileri ve velileri haricinde dışardan gelen misafirlerin okula girişleri belirli 

bir süre için durduruldu.  

 

- Okulumuzda Covid-19 Müdahale Ekibi kuruldu. Okulda farklı görevleri olan üyelerden oluşan 

bu ekip, hem öğretim gereksinimleriyle hem de okulumuz çalışanlarının, öğrencilerinin  fiziksel 

ve ruhsal sağlığıyla ilgilenmek üzere görevlendirildi.   

- Yüz yüze eğitim başlamadan önce velilerimize gönderilmek üzere yüz yüze eğitime katılım istek 

formu, protokoller ve veli taahhütnameleri hazırlandı. 

 

 

 

 

 

 

Bilgilerinize sunarız. 

Okul İdaresi 

 
 

 

 


