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SAĞLIKLI KAMPÜS PROGRAMI 
 
Sayın Velilerimiz ve Sevgili Çocuklarımız, 

 

01 Haziran 2020' tarihinden itibaren tüm dünyada yeni normalleşme sürecine geçiş başladı. 
31 Ağustos 2020'de okullarda 3 haftalık telafi programı yapılması ardından da eğitim öğretime başlanması 
yönünde MEB tavsiye kararı oluşturdu. Okul olarak kendi telafi ve hızlandırma programımızı oluşturduk ve 
siz velilerimiz ile Ağustos ayı takviminde duyurduk. 31 Ağustos tarihine kadar “Kesintisiz Eğitim” 
modelimizin devamı olan telafi ve iyileştirme çalışmalarımızı yürüteceğiz. 

 
Okulumuzda fiziken bir araya geleceğimiz ve eğitim öğretime geçeceğimiz bu süreçte yeni bir bakanlık 
uygulaması açıklanmadığı sürece eğitimimizi kampüs ortamında başlatıyor ve sürdürüyor olacağız. 

 
Okulumuzdaki pandemi öncesinde de özenle yürütülmekte olan temizlik ve hijyen uygulamaları, yetkili 

kurumlardan gelecek yeni bilgilerle güncellenerek aynı özenle devam edecektir. 

 
Amaç: Bu doküman Güzelbahçe Düşünür Koleji’nde, Covid-19 salgın dönemi içinde tekrar çalışmaya 

başlayacakları tarihle birlikte çalışma koşullarının salgınla mücadeleyi destekleyecek şekilde okul 

tarafından alınması gereken hijyen ve güvenlik koşulları ile okula bağlı lokasyonlarda çalışmakta olan 

tüm çalışanların alt yüklenici firmaların (Ör. Servis firması) ve ziyaretçilerin uymaları gereken kuralları 

ve sergilemeleri gereken güvenli davranışları içeren bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. 

Kullanıcılara kolaylık olması açısından alınması ve uyulması tavsiye edilen önlemler ile kurallar okul 

içinde insanlar arası etkileşim ve hareketin olduğu çalışma alanları ile sosyal alanları içerecek şekilde, 

lokasyonlar bazında hazırlanmıştır. 

 

 
Kapsam: Görevi ve sebebi ne olursa olsun, okul binasına çalışma yapılan alanlara giriş yapan herkesi 

kapsar. 
 

 
Dayanak: 

1. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yeni 

Koronavirüs Salgını İle Mücadele Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden Sıkça Sorulan 

Sorular ve Cevapları” 

2. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan “Yeni 

Koronavirüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Profesyonellerinin İşyerlerinde 

Aldıracağı Tedbirler” ile ilgili Genelge 

3. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Koronavirüs salgını ile mücadele esnasında verilen talimatlar 

4. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin (İTKİB) “İşe Geri Dönüş 
Rehberi” 

5. Covıd-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Kılavuzu Sanayi Kuruluşları İçin (TSE) Türk 
Standartları 

Enstitüsü 
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GÖNÜLLÜ BİLİM DANIŞMA KURULUMUZ: 

DOÇ. DR. LEVENT ÖZDÖKER GÖZ HASTALIKLARI UZMANI 

UZMAN DR. ALİ RIZA ÖZÇUKURLU ENFEKSİYON 

HASTALIKLARI UZMANI (GÜZELBAHÇE SEMT POLİKLİNİĞİ-

HAFTA SONU-CMTSİ.) 

UZMAN DR. NİL TEPELİ ÖZOĞLU DAHİLİYE UZMANI / AİLE HEKİMİ 

DR .BANU KINAY - İŞYERİ 

HEKİMİ DR ÖMER ERSOY - 

İŞYERİ HEKİMİ DR SEMA 

AKIN - AİLE HEKİMİ 

GÜLÇİN ERSOY - SAĞLIK HİZMETLERİ UZMANI 

 
GENEL UYGULAMALAR; 

 Pandemi şartları nedeni ile okul topluluklarımızın bir araya geleceği organizasyonlar 
yapılmayacaktır. 

 Tüm etkinliklerimiz kampüs içinde veya online olarak planlanacaktır 

 Mümkün olduğunca tüm toplantılar mesafeli ortamlarda veya online yapılacaktır. 

 Kampüs girişimizden itibaren tüm pandemi kurallarımız görsellerle duyurulacaktır. 

 Öğrencilerimiz okula kademeli olarak davet edilmiş ve yeni dönemimiz şartlara 

alışmaları amaçlı kademeli olarak planlanmıştır. 

 Hızlandırma ve telafi programımız içinde yer alan “Welcome lesson“ derslerinde pandemi 

sürecine yönelik oryantasyon çalışmaları yapılacak ve oyunlarla sosyal mesafeye uyum 

öğretilmeye çalışılacaktır. 

 İlk ve orta okul seviyelerinin tüm teneffüs saatleri farklılaştırılmıştır. 

 Okul içinde her öğrencinin en fazla kendi sınıfı ile kalacağı teneffüs alanları planlanmış 

ve istasyon uygulaması ile teneffüs alanlarının dönüşümlü kullanımı sağlanmıştır. 

 Kantin kullanım için takvimi oluşturulmuştur. Öğrenciler sınıflarına uygun saat aralığında 

kantinden alışveriş yapabileceklerdir. 

 Sosyal mesafe kuralları gerektiren alanlar işaretlenerek bu alanların kullanımına dikkat çekilmiştir. 

 Dezenfektan sayıları arttırılmış tüm alanlarda kullanıma açılmıştır 

 Genel alanların temizlik ve hijyen sıklığı her teneffüs sonrasında sağlanacaktır. 

 Temizlik ve hijyen için kullanılacak ürünler Sağlık bakanlığınca tavsiye edilen ürünler olacaktır. 

 Tıbbi atık ve maske atıkları için basmalı açılan çöp kovaları temin edilmiştir. 

 Klima ve diğer sistemlerin tüm bakımları yaptırılmış ve uygun kullanıma hazır hale getirilmiştir. 

 Gerekli durumlarda kapı ve pencereler açık ders yapılması sağlanacaktır. 

 Bazı derslerin açık alanlarda yapılması planlanmıştır. 

 Mutfak ve kantin ekipmanlarının temizlik ve hijyeni için her türlü tedbir alınmıştır. 

 Okulumuzda üç adet öğle teneffüsü saati planlanmıştır. İlkokulun ayrı ve ortaokulunda iki 

farklı öğle yemeği saati olacak öğrenciler üç gruba ayrılarak yemek yemeleri sağlanacaktır. 

Planlamalar tamamlanmıştır, sizlere ders programları ile birlikte gönderilecektir. 

 Yemekhanede bir masada en fazla iki kişi yemek yiyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. 

 Kişilerin yemek sırasında konuşması yasaklanmıştır. 

 Her öğrencinin yemekhanedeki yeri sabitlenecektir. Sürekli aynı yerde yemek yemesi sağlanacaktır. 

 Okul içinde malzeme kullanarak oynanacak oyunlar yasaklanmıştır. 

 Öğrencilerin evden oyuncak veya özel eşya getirmesine izin verilmeyecektir. 

 Öğrencilerin arkadaşları ile kalem, silgi vb alışverişlerine izin verilmeyecektir. 
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Okul Aracı ve Özel Araç Kullanım Talimatı 
 

İşyeri araçları ileilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, alınması gereken önlemler: 
 

 Seyahat talimatı çerçevesinde okul servis araçları kullanılmalıdır. 

Salgın sebebiyle öngörülen kısıtlamalar dikkate alınır. 

 Tüm okul araçları günlük olarak dezenfekte edilir. 

 Seyahatten gelen araçlar bir sonraki kullanıma verilmeden önce 

dezenfekte işlemi tamamlanır. 

 Araçlardaki havalandırma klima yerine doğal havalandırma ile 
gerçekleştirilir. 

 Günlük rutin iş yapan personele araç tanımı servis sorumlusu 

tarafından yapılır. Sürekli aynı kişinin aynı aracı kullanması sağlanır. 

 Servis kullanımı esnasında maske takılır, araçlarda mümkünse alkollü 
mendil veya dezenfektan bulundurulur ve kullanımı biten maske ve 
mendiller serviste bulunan atık kutusuna atılır. Atık kutusu her seyahat 
sonrasında boşaltılır. 

 Bulunulan ortamda teması arttıracak gazete ve dergi gibi 
malzemelerin bulundurulması engellenir. 

 
 

Okul ulaşımı sırasında kullanılacak özel araçlar ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar, 

alınması gereken önlemler: 

 Yüksek ateş belirtisi kaydedilen karantina odasında (revir) izolasyona alınır ve okula en yakın 

sağlık merkezine, bulunmaması durumunda 112’ye bilgi verilerek, doktorlar tarafından genel 

muayene işlemi başlatılır. 

 
Okul Giriş ve Çıkış Kapıları Talimatı 

 

Öğretmen-Öğrenci-Okul Personeli ve Ziyaretçilere yönelik tedbirler: 

 Okula giren herkes maskeli olarak giriş yapar. 

 Güvenlik personeline salgın hastalık durumlarına özgü giriş kuralları hakkında bilgi verilir. 

 Ziyaretçi kartlarının her kullanımdan önce dezenfekte edilmesi sağlanır. 

 Danışmada yüzeylerin ziyaretçi yoğunluğu da dikkate alınarak belirli aralıklarla temizlenmesi 
sağlanır. 

 Vücut sıcaklığı giriş kapılarında -varsa- termal kameralarla veya manuel termometreler ile ölçülür. 

 Bakanlık genelgesine uygun olarak 37.5 C ve üzeri ateşi okul girişinde tespit edilen 

çalışanların okula girişi mümkün değildir. 

 Yüksek ateş tespiti halinde, sağlık formu doldurulur, karantina odasına (Revir) alınır, okul 

hemşiresi kontrolünde bekletilir ve ikinci bir ateş ölçümü yapılır. 
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 Yüksek ateş 2.ölçümde teyit edilirse, kişinin iş yerine girmesine izin verilmeden 112 aranır 

ve/veya tedbir alınmış sürücü ve kendisi maskeli olacak şekilde, hastaneye yönlendirilir. 

 Kargolar okul giriş kapısından teslim alınır, görevli içeri alınmaz. 

 Ziyaretçilere/tedarikçilere girişlerde el dezenfektanı kullanma imkânı sağlanır/ kullandırılır. 

 Okula ziyaretçi – veli kabul saatleri “online eğitim” döneminde 15.30’dan sonra, “yüz yüze eğitim” 
döneminde 16.30 sonrasındadır. Veliler çocuklarını okul dış kapısından teslim eder ve teslim 
alır. 

 Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş 
üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar vb.) velilerimizin öğrencileri bırakıp almaması 
gerekir. 

 Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve okula teslim etmesi gerekir. 

 Öğretmen-Veli görüşmeleri ilk ara tatile kadar zoom üzerinden randevulu yapılacaktır. 

 Salonların giriş ve/veya çıkışında, koridorlarda, yemekhane ve kantin girişlerinde el dezenfektan 
sıvısı bulunur. 

 Okulun her yeri düzenli olarak haftada 1 kez dezenfekte edilir. 

 Çok amaçlı salonlarda oturma düzeni okulumuzun sosyal mesafeyi öngörerek planladığı 
şekildedir. 

 
Genel Alanların Kullanım Talimatı 

Bu talimata göre; 

Soyunma-Giyinme Alanı: Çalışanların ve öğrencilerin okula başlamadan ve okul bittikten sonra 

forma/iş elbiselerini giyip- çıkardıkları alanı ifade etmektedir. Soyunma / Giyinme Odaları, Tuvalet 

Alanları kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar, alınan önlemler; 

 Mümkünse soyunma-giyinme alanları kullanılır, yaptığı ders/iş gereği soyunma dolabı kullanma 
zorunluluğu olan kişiler varsa bu sayı asgari düzeyde tutulur. 

 Tüm soyunma-giyinme alanları günlük olarak dezenfekte edilir. 

 Çalışanlar soyunma-giyinme alanlarına mutlaka maske ile girer. 

 Soyunma alanlarında kalma süresi 10 dk. ile sınırlandır. 

 Soyunma alanları giriş - çıkışlarında sosyal mesafenin korunması için önlemler alınmıştır. 

 Soyunma odalarında kesinlikle bir şey yenilip, içilmez. 

 Pisuarların sosyal mesafeyi korumak için bir dolu, bir boş olacak şekilde bir kısmı kullanıma 

kapatılmıştır. 

 Soyunma odaları, tuvalet ve duşlarda bulunan kapı tutamakları, musluk, tırabzan ve elle temas 
edilen 
yüzeyler ile tuvaletler herzamankinden daha sık ve ayrıntılı olarak alkole temizlenir. 

 Lavabo ve tuvaletlerin temizliği, her saat başı kontrol edilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde, 
saati beklenmeden temizlik yapılmaktadır. 
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 Tüm temizlik uygulamaları bir çizelge ile kayıt altına alınmakta ve bizzat temizlik personeli ve 
Covid koordinatörü tarafından kontrol edilmektedir. 

 Tüm ekip, temizlik standartlarına aykırı bir durum oluşması halinde denetleme görevleri gereği, 
covid koordinatörüne bilgi iletmektedir. 

 Temizlik personelimiz, maske ve eldiven kullanmaktadır. Bu ürünler uygun aralıklarla 
değiştirilmektedir. (Çok kullanımlı özel maskeler bunun dışındadır.) 

 Binalarımızdaki her türlü eşya, araç-gereç, özellikle sık dokunulan yüzeyler kapı kolları, masa 
yüzeyleri, musluk ve batarya başlıklarının temizliği sık sık yapılmakta 2 saatte bir düzenli olarak 
1/100 sulandırılmış sodium hipoklorit (çamaşır suyu) ile silinmektedir. Sodyum hipokloritin uygun 
olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70' lik alkolle silinerek 
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. 

 Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmış olup her kullanım sonrası uygun şekilde 
temizlenmektedir. 

 Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 derecede yıkanması 
sağlanmaktadır. 
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Yemekhane (Mutfak) alanlarına yönelik tedbirler: 

 Yemekhanede yemek yapılırken sosyal mesafeye uygun çalışılır. 

 Tüm çalışanlar maskeli olarak çalışır, maskeler günde en az 2 kez değiştirilir, 

kullanımı biten maskeler uygun/belirlenmiş atık kutularına atılır, atık kutuları gün 

içinde düzenli olarak boşaltılır. 

 Eller sıklıkla yıkanır. 

Maske kullanım talimatı: 

 Maskeye dokunmadan önce, ellerinizi su ve sabun ile temizleyin, su ve sabuna 

erişimin olmadığı durumlarda alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın.

 Maskede delik ve benzeri hatalı durumun olup olmadığını inceleyin.

 Maskeyi yüzünüze yerleştirin. Maskenin metal şeridini veya sert kenarını, burnunuzun 
şekline göre kalıplayın. Maskenin alt kısmını aşağı doğru çekerek ağzınızı ve 
çenenizi kapatın.

 Maskenin üzerini ellerimizle kapatarak nefes aldığımızda kenarlardan hava sızıntısı 
olmadığına emin olun.

 Maske yanında koruyucu gözlük/siperlik de kullanıldığı durumda gözlükte/siperlikte 
buğulanma oluyorsa maskenin yüze tam olarak oturmasını sağlayın

 
Maskeyi takarken: 
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Maskeyi çıkarırken: 

 

 
 

 

 Kullanımı biten maskeler uygun / belirlenmiş atık kutularına atılmalıdır.

Bilgisayar, çalışma masaları, akıllı tahtalar, öğrenci sıralarına yönelik tedbirler : 

 Bütün öğretmen ve öğrencilerin okulun sağladığı hijyen şartlarına ek olarak kendi 

çalışma alanlarının dezenfeksiyonundan kendisi sorumludur.

 Her kullanım öncesi ve sonrası, koridorlarda bulunan yüzey dezenfeksiyon 

malzemeleri kullanılarak dezenfektasyon yapılır.

 Ortak kullanılan tüm ekipmanlar dezenfektanlı bez/havlu kâğıt ile temizlenmelidir. Bu 

temizlik okulun imkanlarına göre çalışma öncesi veya çalışma bittiği anda 

yapılmalıdır. (Akıllı tahta, masa sıra nöbetçi öğrenci uygulaması ile)
 
 

Sınıf ve Öğretmen Odalarının Kullanım Talimatı 

 Sınıf ve Öğretmen odalarının giriş çıkışları mümkün olduğunca temassız olacak şekilde

planlanmıştır, mümkün olmayan durumlarda kapılar daima açık kalacaktır. 

 Ofis ekipmanlarının dezenfeksiyonunda, el dezenfektanı dışında bir kimyasal ile hijyeni

sağlanır. 

 Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (cep telefonu, klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, 

mikrofon, dedektör, telsiz, tarayıcı vb) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın; 

düzenli olarak ve farklı kullanıcılar tarafından kullanımlarından sonra dezenfekte edilir.

 Sınıf ve öğretmenler odalarında bulaş riski taşıyan maske, vücut sürüntülerinin 

olabileceği peçete, kâğıt mendil, havlu gibi atıkların olabileceği atıklar için ayrı bir atık 

kovası bulundurulur.

 Okulda Covid-19 salgını boyunca uyulacak kurallar asılıdır.

 Sınıf ve öğretmen odaları ile kullanıma açık alanlarda sosyal mesafeye uygun oturma 
düzenleri oluşturulmuştur.

 Sınıflar günde en az 3 kez, yarımşar saatlik periyotlarla havalandırılır. Klimaların bakımları 
tam ve filtreleri dezenfekte edilmiştir.
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Açık ve Kapalı Mola/ Dinlenme Alanları Tedbirleri Talimatı 

Açık ve kapalı mola / dinlenme alanlarına yönelik tedbirler: 

 Kapalı ve açık tüm dinlenme alanları periyodik olarak (tercihen haftada 

1 kez) dezenfekte edilir.

 Bu alanlara giriş ve çıkışlarda kullanılabilecek şekilde el dezenfektanı bulundurulmaktadır.

 Çay alanında kullanılan tüm malzemeler tek kullanımlıktır.

 Söz konusu tüm alanlara Bakanlıkça tavsiye edilen ve İşyeri tarafından 
hazırlanmış uyarıları içeren afiş ve görseller asılmıştır.

 Açık/kapalı dinlenme   alanlarında   sosyal mesafe koruyucu işaretleme / 
sınırlandırmalar yapılmıştır.

 Mola kapsamında kullanılacak olan tüm lavabo alanlarına bilgilendirme görselleri asılmıştır.

 Mola alanlarında yer alan bank, sandalye, koltuk gibi oturma/dinlenme ekipmanlarında 
sosyal mesafekuralının ihlal edilemeyeceği şekilde fiziki sınırlamalar yapılmıştır.

 Havalandırma veya klima sistemlerinde gerekli dezenfeksiyon ve filtre temizliği 

işlemi yapılmıştır.

 Eğer yapılacaksa, mola alanlarındaki çay dağıtımı eldivenli, maskeli bir kişi 
tarafından çalışanlara servis edilecektir.

 Öğrenciler teneffüslere her kademe arasında 10 dakika zaman farkı olacak şekilde 
çıkacaktır.

 Teneffüs alanları planlanmıştır ve istasyon modeline göre uygulama yapılacaktır.
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Yemekhaneye yönelik tedbirler: 

 
 Yemek servisi öncesi yığılmaları önlemek ve sosyal mesafe kuralını uygulayabilmek 

için yemek paydosu saatleri yeniden ayarlanmıştır, bir oturumda yemek yiyen sayısı 

düşürülmüştür. Yemek molaları, sosyal mesafeyi sağlayabilmek adına uzun tutulmama 

kararı alınmıştır.

























 Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanmış 
veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa birleştirilerek kullanılmıştır. 

 Herhangi bir Covid pozitif vaka durumunda yakın temastaki kişilerin tespiti ve sonrasında 

izolasyon kolaylığı açısından okul öğrenci ve öğretmenlerinin sürekli kendilerine tahsis 

edilen masa ve sandalyelerde oturup yemek yemeleri sağlanacaktır. 

 Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 

60  cm  olacak  şekilde  düzenlenmiştir.  Grup halinde gelenler için masa birleştirmeleri 

yapıldığı takdirde diğer masalarla aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır. 

 Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her 

masa için uygulanır. 

 Aynı sınıfta bulunanların aynı masalar etrafında yemek yemeleri sağlanacak şekilde 
düzenleme yapılmıştır. 

 Yemekhaneye giriş-çıkış ve yemek dağıtım sırasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 
zemin işaretlemeleri yapılmıştır. 

 Tesislerin girişine uygun atık kutusu ve el dezenfektanları konulmuştur. 

 Kapı kolları, kaydırma stantları, tutma noktaları dezenfektan ürünler ile servis esnasında 
temizlenecektir. 

 Çatal, bıçak ve kaşığın paket içinde ve el değmeden servis edilmesi sağlanacaktır. 

 Masalardaki tuzluk, peçetelik, kürdanlıklar kaldırılmalı ve tek kullanımlık paket olarak 
yemek alım esnasında verilecektir. 

 “Ekmek” poşetli, “Su” kapalı (bardak/pet şişe) olarak yemek alım sırasında görevli tarafından 
dağıtılır. 
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 Tesis çalışanlarının üretim ve dağıtım esnasında eldiven maske bone takması sağlanacaktır. 

 Yemekhane çalışanlarının ateşleri gün içinde 2 kez öğle 

paydoslarından önce ve sonra, belirli aralıklarla ölçülecektir.  

 Yemekhane mal kabul işlemleri esnasında malzeme getiren 

kişilerin ateş ölçümü, yapılmalı, eldiven maske 

takması sağlanacaktır. 

 Asgaride her hafta sonu mutfak ve tesislerin dezenfeksiyon 

işlemi yapılacaktır. 

 Çalışılmayan günlerde tesislerdeki hareketliliği 

azaltarak temizliğe ve tesis çalışanlarının minimum 

temasına fırsat 

vermek için çalışanlara tesiste pişirilen yemek yerine kumanya verilmesi alternatifi 

değerlendirilmektedir. 

 Su sebilleri gibi araçlar kaldırılmıştır. Öğrenciler su ihtiyaçlarını kendi su mataralarını 

getirerek karşılayacaklardır. 

 
Kantin/Kafe ve Çay Ocaklarına yönelik tedbirler: 

 
 Kantin/Kafe noktalarında sıra beklemede sosyal mesafeyi koruyacak şekilde zemin 

işaretlemeleri yapılıır. 

 Satışa sunulan tüm ürünler açıkta olmayacak şekilde paketli bir şekilde dağıtımı ve 
satışı yapılmayacaktır. 

 Nakit yerine, kredi kartı veya özel kart sistemleri ile satış yapılacaktır. 

 Kantin/Kafe çalışanının eldiven, maske, bone takması sağlanmacaktır 

 Şeker kapalı ambalajda olacak, çay/içecek sunumu tek kullanımlık bardak ileyapılacaktır. 

 Kantin/Kafe ve çay ocakları ve ekipmanları asgari hafta sonlarında dezenfekte edilecektir. 

2. Ek-1 Ellerin Su ve Sabun ile Yıkanması 
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14. Ek-2 Ellerin Antiseptik ile Temizlen 


OKUL KIYAFETLERİMİZ: 

 
Pandemi süreci boyunca , diğer bir uygulama kararına kadar Okulumuzda pazartesi ve Cuma okul forması, Salı 
ve Perşembe günleri okul eşofmanı ve Çarşamba günleri serbest kıyafet uygulaması getirilmiştir. Amacımız 
öğrencilerin okul içinde kullandıkları kıyafetleri düzenli aralıklarda yıkayıp temizleme şansı yaratmaktır. 
 

ÖĞRENCİLERİMİZDEN BEKLEDİĞİMİZ TEDBİRLER: 



 Okul kurallarına uymaları. 

 Pazartesi ve Cuma okul forması,  

   Salı ve Perşembe günleri okul eşofmanı ve  

   Çarşamba günleri serbest   

   kıyafet ile okula gelinmesi,  

 Sıklıkla (her teneffüsten sonra) ellerini yıkamaları veya dezenfekte etmeleri, 

 Her teneffüs sınıflarını havalandırmaları, 

 Sıralarını ve kullandıkları ders malzemelerini gün içinde sıklıkla dezenfekte etmeleri, 

 Cerrahi Maske kullanmaları ve çantalarında yedek maske , kişisel mendil ve dezenfektan 

bulundurmaları, 

 Sosyal mesafeyi kullanarak iletişim kurmaları, 

 Oyun oynarken sosyal mesafeye uymaları 

 Araç veya malzemeli oyunlardan bir müddet kaçınmaları 

 Yemekhanede konuşmamaları, 

 Kantin sırasında sosyal mesafeye uymaları, 
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 Kendilerine ait istasyonlarda oyun oynamaları, 

 

 Kantin alışverişlerini kendi kantin saatlerine uyarak yapmaları, 

 Maske kullanım talimatlarına uymaları , 

 Servis kurallarına uymaları, 

 Hapşırır veya öksürürken ağızlarını kapatacak mendil veya dirsek içi gibi uygulamalara dikkat 

etmeleri, 

 Birbirlerinin eşyalarını kullanmamaları, kalem silgi vb alışverişlere yapmamaları, 

 Maske kullanma, el yıkama ve dezenfektan kullanma talimatlarına uymaları,  

 

AİLELERİMİZİN ALMASI GEREKEN TEDBİRLER 

 Velilerimiz Okula dönüş rehberini okuduklarına dair formu imzalayarak ilgili okul müdürüne 

teslim etmelidir. 

 Öğrencilerimizin okul kurallarına uymaları teşvik edilir evde de okul kuralları tekrarlanır. 

 Öğrencilerimizin eve döndüklerinde el yüz temizliklerinin yapılması, mümkünse duş almalarının 

sağlanması, giysilerinin dezenfekte edilmesi velilerimizden beklediğimiz önemli bir destektir. 

 Okula velisi ile gelen öğrencilerin teslimi okul binası önünde yapılacaktır.Okul saatleri içinde özel 

durumlar dışında velilerimizin okula girmemelerini bekliyoruz. 

 Pandemi sürecinde tüm çalışma ve güncellemelerimiz sizlerle düzenli olarak paylaşılacaktır. 

 Öğrencimizin hastalanması durumunda evde istirahatini sağlamalı, okula göndermemeli ama 

okulu mutlaka durumdan haberdar etmelidir. 

 Yakınlarında covid 19 vakası olması halinde okulu bilgilendirmelidir. 

 Yurt dışından  dönüşlerde  öğrenci ile 10 gün bir arada olmamaya özen göstermelidir 

 Öğrenciler için okulda olamadıkları günlerde okul idaresi ile haberleşip online olarak canlı 

derslere katılımı sağlanmalıdır. 

 Okul rehber öğretmeni ve mentör öğretmen ile sıklıkla iletişime geçmeli öğrencinin okul ve ev 

ortamı içindeki tutumundan karşılıklı haberdar olunmalıdır. 

 Öğrencilerimiz ile ebeveynlerinin gün içinde yaşananlar ile ilgili sohbeti ve öğrencileri pandemi 

kurallarına uymaya teşvik etmeleri önemle rica olunur. 

 Veli görüşmeleri önemli durumlarda randevu alınarak yapılacaktır. 

 Veli veya ziyaretçilerin 16:30 öncesi okula girmemeleri randevularını mümkünse bu saatlerden 

sonrası için almaları ve hijyen maske kurallarına dikkat ederek okula gelmeleri rica olunur. 

 Veli toplantı ve görüşmeleri telefon ve görüntülü online  toplantılar ile gerçekleştirilecektir. 

 

TÖREN ETKİNLİK VE ORGANİZASYONLAR 

 Pazartesi ve Cuma Törenleri gerekli durumlarda bahçede ama çoğunlukla  sınıflarda yapılacak 

 Toplu organizasyon ve etkinlikler bir süre yapılmayacak. 

 Konferans salonu kullanımı kişi sayısına dikkat edilerek yapılacak. 

 Çalışma ve organizasyonlarda materyal kullanımı gerektiği taktirde dezenfekte edilmesi ve 

hijyen kurallarına uygun kullanımı sağlanacak. 

 Hava şartları elverdiği ölçüde açık alanlarda mesafe korunarak en fazla aynı kademe bir arada 

olacak şekilde etkinlik planlanabilecek. 

 

İş bu  prosedürler 20 Temmuz 2020 tarihli yeni koronavirüs durum raporu, Sağlık Bakanlığı ile Meb tarafından 

gönderilen uyarı ve önlemler referans alınarak Düşünür Kolejleri Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır. 
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GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ 
MÜDÜRLÜĞÜNE, 

 
 
 

Velisi olduğum oğlum/kızım .............................................................. ’nın “Okula Dönüş Rehberi”ni 
 

okudum ve bilgilendim. 
 

Gerek öğrenciniz gerek aile yakınlarımızdan birinde “covid 19” şüphesi veya teşhisi oluşması  
 
halinde velisi/vasisi olduğum öğrencinizi okula göndermeyeceğimizi ve okulu durum ile ilgili  
 
bilgilendireceğimizi , okulun aldığı ve alacağı tüm tedbir ve kurallara ailecek uyacağımızı taahhüt 
ederiz. 

 
 

Tarih: VELİ 
 

ADI SOYADI: 
 

İMZA  : 
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