
 
 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜZ YÜZE EĞİTİMDE ALINAN 
COVİD 19 TEDBİRLERİ 

 
 
Sayın Veli, 
 
Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimine ve resmi açıklamalarına göre 6 Eylül 2021 tarihinde 
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı yüz yüze eğitimle başlayacaktır. Tüm dünyayı derinden etkileyen 
Covid 19 salgını sürecinde okulumuz hem eğitim öğretim yönünde hem de hijyen yönünde 
eksiksiz önlemlerini almış ve bu süreci en iyi şekilde yönetmiştir. Öğrencilerimizin sağlığı daima 
ilk planda olduğu için 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak yüz yüze eğitimde de alacağımız Covid 
19 tedbirleri aşağıdaki gibidir:  
 
 

 Milli Eğitim Bakanlığı Covid 19 kuralları uygulanacaktır. 

  Tüm öğretmen, okul personeli, kantin çalışanları ve servis elemanlarının tam doz 
aşılarının mevcut olup olmadığı kontrol edilecek, eksik olanlardan haftada iki gün 
olacak şekilde PCR testi istenecektir. 

 Öğrencilerimizin Aşı durumları Bakanlığın koyduğu kriterlere göre denetlenecektir. 

 Tüm öğretmen, okul personeli, kantin çalışanları, servis elemanları ve tüm 
öğrencilerimizin günlük TOPLU HES KODU sorgulamaları yapılacaktır. 

 Okul girişlerinde ateş ölçümü yapılacaktır. 

 Okul girişlerinde ve okul içinde daima maske takılacaktır. 

 İhtiyaç halinde maske temini okul tarafından yapılacaktır. 

 Okulun girişinde ve okulun belirli yerlerinde hijen noktaları oluşturulmuştur, 
dezenfektanların düzenli kullanımı sağlanacaktır. 

 Okul çalışanlarımıza ve öğrencilerimize güncel Covid 19 tedbirleri hakkında düzenli 
bilgilendirmeler yapılacaktır. 

 Okulumuz Sodexo Temizlik Firması ile çalışmaktadır. Sodexo firması tarafından tüm 
okulun ve sınıfların temizliğinde Koronavirüse etkili dezenfekte özelliği olan temizlik 
malzemeleri kullanılmaya devam edilecektir. 

 Dersler esnasında sınıfların havalandırmaları düzenli olarak yapılacaktır. 

 Teneffüslerde sınıflar boşaltılarak havalandırılacak ve hijyeni sağlanacaktır.  

 Okulumuzun temizlik ve dezenfeksiyonu tüm gün boyunca Sodexo firması tarafından 
titizlikle yapılmaktadır. 

 Teneffüslerde Nöbetçi Öğretmenler tarafından öğrencilerimizin sosyal mesafelerini 
korumaları için düzenli kontroller ve uyarılar yapılacaktır.  

 Okul Kantininde Covid 19 tedbirleri; oturma düzeni, sosyal mesafe ve hijen bakımından 
en üst düzeyde uygulanacaktır. 

 Okul Servislerinde günlük dezenfeksiyon yapılacaktır. Servislerde de Kovid 19 tedbirleri 
eksiksiz uygulanacaktır. 

 Her ders günü sonunda tüm okul dezenfekte edilecektir.  


