
COVID-19 
ÖNLEMLERİ 

BİLGİLENDİRME
KİTAPÇIĞI 



PANİK DEĞİL 
ÖNLEM 

KURTARIR!



OKUL GİRİŞİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

• Okul girişlerinde görünen yerlere Koronavirüsten Korunma Yolları ve Dikkat
Edilecek Hususlarla ilgili posterler asılmıştır.

• Okula girişlerde düzenli olarak ateş ölçümü yapılmaktadır.

• Ateşi yüksek olan kişi veya kişiler okula alınmamaktadır.

• Okulumuza HES kodu ile giriş yapılmaktadır.

• Her gün tüm okulun personeli ve öğrencisine Toplu HES Kodu sorgulaması
yapılmaktadır.



OKUL GİRİŞİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

• Okul girişine ve okulun birçok belirli yerlerine el dezenfektanları

yerleştirilmiştir.

• Maskesiz okula giriş yapılmamaktadır. İhtiyaç durumunda okulda sürekli

maske tedariği yapılmaktadır.

• Okulumuz aktif öğrencileri ve velileri haricinde dışardan gelen misafirlerin

okula girişleri belirli bir süre için durdurulmuştur.



OKUL GİRİŞİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

• Sodexo firması tarafından virüse korumasına uygun temizlik malzemeleri 

kullanılmaktadır.

• Ders aralarında düzenli sınıf dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

• Her gün tüm okulun dezenfeksiyonu yapılmaktadır.



OKUL İÇERİSİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

• Okul içerisinde görünen yerlere Koronavirüsten Korunma Yolları ve Dikkat Edilecek

Hususlarla ilgili posterler asılmıştır.

• Tüm öğrencilere Koronavirüsden korunmak için yapılması gerekenlerle ilgili

bilgilendirici postlar gönderilmiştir.

• Okul içerisinde hijyen noktaları oluşturularak, bu noktalarda pedallı el

dezenfektanları yerleştirilmiştir.

• Tüm sınıflara öğrencilerimizi bilinçlendirmek adına, Okul Hemşiresi Saniye GÜLER

tarafından Koronavirüsten korunma tedbirleri ve Hijyen kurallarıyla ilgili sunumlar

yapılmıştır.



OKUL İÇERİSİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

• Okulun ortak kullanım alanlarına ve okul kantinine öğrencilerimizin ve tüm

personelimizin kullanabilmesi için dezenfektanlar konulmuştur.

• Okulumuz Sodexo Temizlik Firması ile çalışmaktadır. Sodexo Firması

tarafından okulun ve sınıfların temizliğinde Koronavirüs tehlikesine tedbir

olarak dezenfekte özelliği olan temizlik malzemeleri kullanılmaya

başlanmıştır.

• Okulumuzun temizlik ve hijeni tüm gün boyunca Sodexo firması tarafından

titizlikle yapılmaktadır.



OKUL İÇERİSİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

• Sınıflarımız, bakanlıkların yayınladıkları yönergeler dahilinde düzenlenmiştir.

• Okul sıralarında oturma düzeni çapraz oturma şeklinde sosyal mesafe

kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir. Bu sebeple, öğrencilerin okula

geldikleri günlerde aynı sıraya oturmaları gerekmektedir.

• Okul kantini oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiştir.



SERVİS ARAÇLARINDA ALDIĞIMIZ 
ÖNLEMLER

• Okul servislerimiz dezenfekte edilmiş olup, düzenli dezenfekte edilmeye 

devam edilecektir.

• Tüm servislere el dezenfektanları konulmuştur. 

• Öğrencilerin servislerde yerleri belirlenmiş olup ve bu oturma düzenlerinin

korunmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

• Okula servislerle gelen öğrencilerimizin de okula girişlerinde ateş ölçümleri 

yapılmaktadır.



PANİK DEĞİL 
ÖNLEM 

KURTARIR!


