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MEB ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan 
protokoller kapsamında hayata geçirilen 
çocuklarımızın sağlıklı, hijyenik şartlarda eğitim 
alması ve sağlıklı beslenmesini hedefleyen projeler 
kapsamında verilen “Beyaz Bayrak” Belgesine 
“Beslenme Dostu Okul” Belgesine sahip olan 
okulumuz sahip olduğu bu belgelere şimdi de TSE 
tarafından verilen “Okulum Temiz” Bel gesini ilave 
ederek sağlık ve hijyene ne kadar önem verdiğini 
göstermiştir.

Mart ayından itibaren Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgınının tüm dünyayı etkisi 
almasından bu yana, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı güncel bilgiler 
ışığında okulumuzda gerekli tüm tedbirler alınmış ve koruyucu uygulamalar sürdürülmüştür. 
Çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve çevremiz için güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturulmuştur. 
Uygulama aşamasına geçip öz değerlendirmelerini tamamlayan okulumuz, Türk Standartları 
Enstitüsü’nün (TSE) saha tecrübesi ile Milli Eğitim Bakanlığı uzmanlarının önerileri, Sağlık 
Bakanlığı Bilim Kurulu kararları, UNESCO ve OECD tarafından yayınlanan kriterler bir araya 
getirilerek hazırlanan “Eğitim Kurumları İçin Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Kılavuzu”ndaki tüm incelemeleri hiçbir uygunsuzluk tespit edilmeden 
geçmiş ve “Okulum Temiz” belgesini TSE’den almıştır.

Okulumuzda hijyen ve sağlık güvenliği, öğrenci ve çalışanlarına yönelik koruyucu 
sağlık politikalarının belirlenmesi ve denetlenmesi esasları, sağlık birimimiz tarafından 
oluşturulmuştur. Oluşturulan tüm önlemler ile çocuklarımız için okulumuz güvenli bir 
yaşam alanı olacaktır. Bu süreçte aile ve okul olarak, korunma önlemleriyle ilgili bireysel 
sorumluluklarımızı, en üst düzeyde yerine getirmemiz birincil önceliğimizdir.

Karşılıklı şeffaflık, açıklık, özen, işbirliği, güven ve inancın beraberinde getireceği güçle 
okulumuzun kapıları 21 Eylül 2020’de çocuklarımıza açılacaktır.
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GÜVENLİDİR!

* Bu doküman 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulların 
açılmasıyla birlikte uygulanacak tedbirler ve düzenlemeler konusunda 
sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

UNUTMAYALIM
OKUL

SOKAKTAN
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Pandemi süreci boyunca Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 
bilgiler takip edilir; ilgili prosedürlerin güncelliğinden emin olunur. Tüm uygulamalarda Sağlık 
Bakanlığı’nın önerileri ve MEB tarafından yayınlanan yönetmelikler izlenir.

NİSAN YAĞMURLARI
PANDEMİ POLİTİKASI

NİSAN YAĞMURLARI EĞİTİM KURUMLARI’NIN 
PANDEMİDE İZLEDİĞİ EĞİTİM SÜRECİ

ÖNERİ YÖNETMELİK
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Tüm personel ve öğrenciler serviste ve okulda bulundukları süre boyunca yönetmelikler 
tarafından belirlenen koruyucu ekipmanları kullanır, el hijyenine ve sosyal mesafeye dikkat 
ederler.

Tüm fiziki alanların hijyeni 
maksimum önlemle 
güvence altına alınır.

1 METRE

Personelimizin ve öğrencilerimizin 
günlük sağlık kontrolleri (Ateş taraması 
ve/veya Semptom kontrolü) güvenli bir 

şekilde düzenli olarak yapılır.

Hasta olan (grip vb.) veya bir Covid-19 
hastası ile yakın temasta bulunmuş olan 

personel ve öğrenciler evde kalmaları 
için yönlendirilir.
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Personelimiz, velilerimiz ve öğrencilerimize yurt içi ve yurt dışına zorunlu olmayan 
seyahatler ve kalabalık organizasyonlara katılım önerilmez. T.C. Sağlık Bakanlığı uyarınca 
yurtdışına çıkış yapan öğrenci, veli ve personelimizin 14 gün süre ile ev karantinasında 
kalmaları gerekir.

Covid 19 nedeniyle personelin çalışma sistemi yeniden düzenlenmiştir, 
hastalık durumunda kullanılan personel izinleri uzatılmıştır.

Yüksek risk grubunda olan personel ve öğrenciler, uzaktan 
çalışma ve çevrimiçi öğrenme seçenekleri sağlanarak korunur ve 
desteklenir.

Personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimiz sürecin psikolojik 
etkileri konusunda rehberlik birimimiz tarafından desteklenir.

Okul çapında pandemi iletişim ağı 
kurularak; çalışanlar ve ailelerin 

semptomları raporlamaları, doğru  
bilgiye ulaşabilmeleri güvence 

altına alınır.



Okula Dönüş Rehberi  7

Pandemi süresince alınacak önlemlerin ve uygulanacak stratejilerin planlamasının 
zamanında ve eksiksiz yapılması, uygulamaya geçirilmesi Pandemi Önlem ve Acil Eylem 
Komitesi’nin sorumluluğundadır.

- Okul Müdürü

- Akademik ve İdari Koordinatör

- Rehberlik Koordinatörü

- İşletme Müdürü

- Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Sorumlusu

PANDEMİ ÖNLEM
VE ACİL EYLEM
KOMİTESİ

KOMİTE ÜYELERİ
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PANDEMİ
İLETİŞİM AĞI
Okul ve veli arasında sağlıklı bir iletişim sağlamak amacıyla Pandemi İletişim Ağı 

oluşturulmuştur.

E-posta adresi, yüz yüze veya 
telefon ile ulaşılamadığı her 

durum için kullanılır. Bu nedenle 
okul personeli tarafından düzenli 

olarak kontrol edilir.

www.nisanyagmurlariilkokulu.com

.

Öğrencimizin okulda bulunduğu 
süre içerisinde semptom gösterdiği 

tespit edilirse öğrenci izolasyon 
odasına alınır ve revir görevlisi 

tarafından velisine bilgi verilereken 
yakın sağlık merkezine başvurmaları 

konusunda yönlendirilir.
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Velilerimizin yakın  çevrelerinde temasta oldukları bir kişide Koronavirüs görülmesi veya 
şüphesi; öğrencimizin ateş,  öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. semptomlardan herhangi 
birini göstermesi durumunda  velimiz tarafından okul müdürüne ve yönetimine ivedilikle bilgi 
verilmesi gereklidir.

Okul personelinde COVID-19 pozitif olması durumunda İşletme Müdürü, Sağlık 
Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (ALO 184) arayarak bilgilendirme yapar. Öğrencide pozitif 
olması durumunda ise velisinin Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ile irtibata geçmesi istenir. 
COVID-19, 22 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığınca, “Bildirime Esas Bulaşıcı Hastalıklar 
Listesi’ne eklenmiştir ve bildirimi zorunludur.

Hafta sonları ve resmî tatillerde bilgilendirme 
www.nisanyagmurlariilkokulu.com adresine e-posta 
göndererek yapılır.

Tüm kayıtlar okul giriş 
görevlileri tarafından dijital 
veri tabanında dökümante 

edilir.
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OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE
ALINAN ÖNLEMLER
BİNANIN HAZIRLANMASI

1

2
3
4
5
6
7
8

Okul temizlik planı T.C. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi 
alan, kim tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta 
temizleneceği belirlenmiştir. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen 
yüzey ve alanlar saptanmış olup, temizlik planında yetkili kişinin kontrolü 
altında temizlik sıklığı belirlenmiştir. Temizlik planının uygulanması idari işler 
sorumlusu tarafından kontrol edilir.

Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (danışma, 
sınıf, tuvalet, ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini 
azaltmak amacı ile tüm gün açık tutulur.

Tüm tuvaletlerde tıbbi atık için ayrı çöp kutuları mevcuttur. Sabun ve kâğıt 
havlu tedariki düzenli olarak yapılmaktadır.

Okula giriş noktasında hijyen paspasları, alkol bazlı el antiseptiği stantları 
ile ateş ölçer, anasınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise koridorlarında el antiseptiği 
bulunur.

Okula giriş noktasında ateş ölçer bulunup, okula giren tüm personel ve 
misafirlerimizin ateşleri ölçülerek kayıt altına alınır.

Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmıştır. Tüm öğrenci ve çalışanların 
su mataralarını yanlarında getirmesi beklenir. Zorunlu hallerde su ihtiyacı okul 
tarafından desteklenir.

Her sınıfta hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) temas gerektirmeyen, 
üstü kapalı hijyen çöp kovası bulunur.

Asansörlerimiz zorunlu bir durum olmadıkça kullanıma kapalıdır. Zorunlu 
kullanım durumlarında sosyal mesafe işaretlemeleri bulunur.
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TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

Sık Dokunulan Alanlar

Minimum Dokunma Yüzeyleri

Asansörlerin Temizlenmesi

Bina temizlik ve dezenfeksiyonu hazırlanan okul temizlik planına uygun olarak 
gerçekleştirilir. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki 
kriterleri karşılayan ürünler kullanılır.

Bina temizlik planına uygun olarak bankolar, masalar, asansörler, kapı ve pencere 
kolları, tırabzanlar, elektrik düğmeleri, sandalye kolları gibi gün içinde çok sayıda temas edilen 
yüzeyler günde en az iki kere temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda 
bu sayılar artırılır.

Zemin temizliği günde iki kez yapılır. Minimum dokunma yüzeyleri tavan, duvar, perde, 
panjur vb. ayda bir kez temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda da 
bu sayılar artırılır. Temizlik / dezenfeksiyon işlemi sırasında kuru paspas yerine nemli paspas 
kullanılır.

Asansörlerin iç ve dış tuş takımları günde en az 4 kez, kabinler her gün sonunda uygun 
malzemelerle temizlenir.
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EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ

1
2
3
4
5

Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak okul risk analizi ve eylem planları 
pandemi ilan edilene kadar ve pandemi ilan edildikten sonraki dönemde 
güncellenmiştir.

Eğitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek 
düzenlenmiş, her alanda maksimum kaç kişi bulunabileceği sosyal mesafe 
kuralları gereğince belirlenmiştir.

Ofis alanları ve bekleme alanları, sosyal mesafe kuralarına göre yeniden 
düzenlenmiş ve işaretlenmiştir.

Güncel olarak; tüm çalışan, öğrencilerin ve var ise ziyaretçilerin maske 
takmaları zorunludur. Sağlık Bakanlığı ya da Hijyen ve Enfeksiyon Önleme 
Kontrol Sorumlusu tarafından siperlik, gözlük gibi benzeri ilave kişisel 
koruyucular önerildiğinde, derhal uygulamaya alınır.

Çalışma planları dönüşümlü ve kısa süreli olacak şekilde düzenlenmiştir. 
Okul içerisinde, sınıf veya diğer kullanılacak mekanlarda tüm çalışanlar ve 
öğrenciler bu dönemde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik yapmadan 
otururlar.
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ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

1
2
3
4

Çalışanların kişisel koruyucu malzemeleri (maske) okul tarafından temin 
edilmekte ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Kişisel koruyucu malzemelerin 
stokları düzenli olarak takip edilir.

Çalışanlara ve öğrencilere okula dönmeden önce maske kullanımı ve 
fiziksel mesafenin korunması ile ilgili eğitim verilir. Eğitimler görsel materyaller 
ile desteklenir.

Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli 
olduğu bildirilmiştir. Okulumuzda aynı zamanda kurum kültürü gereği ses 
düzeyinin kontrolü üzerinde de durulmaktadır.

Revirde sosyal mesafe kuralları doğrultusunda hizmet vermeye devam 
eder. Okul rehberlik servisi eğitim öğretim dönemi başladığında, çalışma 
ilkeleri ile ilgili veli ve öğrencileri bilgilendirir.
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OKUL FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
SAĞLIK KONTROLÜ
Okula dönüş öncesi tüm çalışanların ve öğrencilerin okulun kapalı olduğu dönemdeki 

bulaşıcı hastalıklar ile ilgili sağlık bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde 
birlikte geçirdiği kişilerin:

Sorgulama sonrasında COVID-19 hastalık şüphesi bulunan kişinin 184’ü araması ya da 
bir sağlık kurumuna başvurması Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Sorumlusu tarafından 
istenir. Kişinin durumu netleşinceye kadar evde ya da hastanede izolasyonu beklenir ve takip 
edilir.

 Covid-19 belirtileri

 Seyahat bilgisi

 Son 14 günde Covid-19 tanısı ya da şüphesi olan kimse ile teması

 Son 14 günde kalabalık bir toplantı/organizasyonda (düğün, nişan, cenaze, okuma, iş 
toplantısı, açılış vb. organizasyonlar gibi) yer alıp almadığı sorulur.
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OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE COVID-19 HASTALIĞI 
ŞÜPHESİ OLUŞMASI

Okul sınırları içindeki çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş, öksürük ya da 
solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa:

 Durumu ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini haberdar eder.

 Sağlık birimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir.

 Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim 
Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve 
en kısa sürede okuldan ayrılmaları istenir.

 Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyona anlında bekletilir. Kişisel 
koruyucular olsa da kapalı ortamda birlikte beklenilmez.

 İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.

 Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile 
temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır.

 Sağlık birimi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan ya da öğrenci 
Covid-19 değilse bile sağlık kuruluşundan “okula dönüşünde sakınca olmadığı”na dair hekim 
raporunu okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir.
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2 m 2 m

COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN 
TEDAVİ SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ
 Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından “okula dönmesinde 
sakınca olmadığı”na dair raporu ile okula ile kabul edilir.

 Okula ilk geldiğinde önce Hijyen ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Sorumlusu tarafından 
değerlendirilir, hekimin uygun görmesi sonrasında işine devam eder.

 İlgili idareci akışın gerçekleşmesini sağlar.
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SEYAHAT UYGULAMALARI
Çalışanların ve öğrencilerin okul ile ilgili seyahat ve gezileri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 

06.03.2020 ve 17.03.2020 tarihli yazıları gereğince, okulumuz öğretmenleri, öğrencileri 
ve çalışanlarına duyurularak zorunlu olmadıkça spor müsabakası, yarışma, sempozyum 
konferans, proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurt dışına 
dışına seyahat etmemeleri istenmiştir.

Millî Eğitim Bakanlığı kararları takip edilerek gerçek bir zorunluluk olmadıkça seyahat 
yapılmaması yönünde planlama yapılır.

Olası zorunlu il dışı transferlerde otomobil tipi araçlarda en fazla üç kişi olacak ve 
yolcuların yer değişikliği yapmayacağı şekilde sürekli maskeli olarak seyahat etmeleri sağlanır. 
İşe dönüşte iş yeri hekimi tarafından değerlendirilmesi yapılır.
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KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI
Tüm çalışanlar ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takmakla 

yükümlüdür. Maskeler ventilsiz olmalıdır. Ventilli maske kullanmak isteyenler üzerine medikal 
maske takmak zorundadır.

Tüm çalışanlar ve öğrenciler siperlik ya da gözlük ile korunma düzeyini artırmalıdır. 
Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görevleri yerine 
getirirken eldiven kur,l labnıunun dışında okul genelinde eldiven kullanılmamaktadır.

Maske dokunmadan önce, ellerinizi su 
ve sabun ile temizleyin.

Nemlenen veya kirlenen maskenizi 
değiştirin.

Yanınıza her zaman yedek maske 
bulundurun. Temiz ve kirli maskeleri 
ayrı naylon torbalardan taşıyın.

Bez maskeleri su ve deterjan ile 
yıkayın ve ütüleyin.

Maskeyi çıkarırken ön kısmına 
okunmadan lastiklerinden veya 
iplerinden tutarak çıkarın. Bu esnada 
ağız, burun veya gözünüze temas 
etmeyin.

Maskeyi çıkardıktan sonra iç ve dış 
kısmına dokunmadan, çöpe atın ya 
da tekrar kullanıma uygun maske 
ise yıkamak üzere bir naylon torbaya 
koyun. Maskeyi en az 20 saniye su 
ve sabunla yıkayın. Su ve sabuna 
ulaşılamıyorsa alkol bazlı antseptiği ile 
20 - 30 saniye ovalayın.

Maskeyi yüzünüze doğru şekilde 
yerleştirin. Metal şeridin olduğu taraf 
yukarı, renkli yüzey dışarı gelmelidir.

Yüzünüze uygun ölçüde ve rahat 
nefes alıp vermeniz sağlayan pamuklu 
kumaştan yapılmış ya da cerrahi bir 
maske kullanın. Delik ya da üretim 
hatası olan maskeyi kullanmayın.

Maske buruna oturmalı ve çeneye 
tam oturmayı, ağız ve burun tamamen 
kapanmalı, yüz ile maske arasında 
boşluk kalmamalıdır.

Maskeyi takarken lastiklerinden 
ya da iplerinden tutarak iç yüzüne 
dokunmadan takın.

Maskeyi çenenizi altına öekmeyin, 
ipinden asılı halde yüzünüzü açmayı 
burnunuzun altına kaydırmayın.
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OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ

OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER
 Sınıflar ve tüm çalışma ortamları (ofisler, 
atölyeler vb.) Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlığının 
kararları doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun 
işaretlemelerle düzenlenir.

 Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, 
atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve pencereleri 
açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın 
havalandırılması sağlanır. Tüm çalışma 
ortamlarının havalandırılmasının plana uygun 
şekilde sürdürüldüğü kontrol edilir.

 Öğrencilere, çalışanlara ve velilere sosyal mesafe, kişisel koruyucu malzeme kullanımı, 
selamlaşma-vedalaşma alışkanlıkları, öksürme ve hapşırma adabı, el ve solunum hijyeninin 
sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmeler ve hatırlatmalar yapılır.

 Okulumuzdaki tüm antiseptik malzemeler düzenli olarak temin edilerek sürdürümü 
sağlanır.

 Okula girişler idari bina kapısından yapılacaktır.

 Okula giriş yapacak çalışanların ve öğrencilerin fiziksel 
mesafeyi gözeterek giriş–çıkış yapabilmeleri önemlidir, 
bu nedenle kapıda yığılmaların önlenmesi için duyarı ve 
işaretlemeler yapılmıştır.

 Okula giren herkesin ateşi ölçüldükten sonra bina 
girişindeki antiseptik standında ellerini temizledikten sonra 
giriş yapar.

 Okula giriş sırasında ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gözlenen kişiler doğrudan sağlık 
ekibine bildirilir.

 Çalışan ve öğrenci dışındaki kişilerin zaruri haller dışında okula giriş yapmaması esastır.
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 Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının kendisi 
tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra teknik ekip tarafından; 
ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler belirlenmiş sorumlular tarafından, IT ekibinin 
önerileri ve denetimi ile düzenli olarak temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve 
sonrasında eller yönergeye uygun yıkanarak zaman planlaması buna göre yapılır.

 Tüm çalışan, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel kourucyu malzemelerini kullanım ilkeleri 
doğrultusunda kullanmaları sağlanır.

 Asansörler zorunlu durumlar (hastalık ve sakatlık, yük taşıma) dışında kullanılmaz. 
Asansör kabinlerinin kapasitesi fiziksel mesafe kuralına uygun olarak sınırlandırılmış ve gerekli 
işaretlemeler yapılmıştır.

 Kişisel koruyucu malzeme olarak iş elbisesi giyen çalışanların, iş ve harici elbiselerinin 
birbiriyle temasını önlemek amacıyla ayrı yerlerde saklanabilmesi ve giyinmelerini sağlayacak 
alanlar düzenlenmiştir.

 Tüm temizlik ekibi çalışanlarının görev alanı belirlenmiştir. Atıkların uzaklaştırılmasından 
sorumlu çalışan, hijyena llakruınra uymak, kişisel koruyucu malzemelerini kullanmak ve atık 
yönetmeliğingi uulyamak üzere eğitim almıştır ve eğitim gerekliliklerini yerine getirmekle 
yükümlüdür.
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ÇALIŞANLARIN PANDEMİ DÖNEMİNDE TOPLANTI/
EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ
 Yüz yüze yapılan toplantı ve eğitimler pandemi süreci bitene kadar ertelenmiştir. Toplantı 
ve eğitimler uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir, bu 
uygulamalara pandemi bitimine kadar devam edilecektir.

 Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimler sosyal mesafe ve hijyen 
kuralları göz önünde bulundurmak şartıyla minimum kişi ile gerçekleştirilir.

 Çalışanlara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri 
organize edilir
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EĞİTİM ÇALIŞMALARI

DESTEK PROGRAMLARI

Tüm öğrenci, çalışan ve velilerin destek ve eğitim ihtiyacı, uygulanan ihtiyaç analizleri 
sonuçlarına göre şekillendirilir.

Eğitimler görsel materyallerle ve müfredat içindeki düzenlemelerle desteklenir.Bu eğitimler 
aşağıdaki başlıklar altında yer alır:

 Çalışan sağlığı ve iş güvenliği

 Okul güvenliği

 Psiko destek çalışmaları (Stresle baş etme, uyum ve oryantasyon vb.)

 Fiziksel sağlık

 Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi

Okula dönüş sürecinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü bünyesinde yapılacak 
çalışmalar iki farklı alanda planlanır.

Okulların açılma tarihi ilan edildikten sonra aşamalı olarak öğrenci, veli ve çalışanların açılış 
dönemine hazırlanması için destek çalışmalarına başlar. Çalışmalar eğitim dönemi boyunca 
sürdürülür.

İŞLEYİŞ SIRASINDA UYGULANACAK FAALİYETLER
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PANDEMİ SÜRECİNDE UYULMASI GEREKEN 
KURALLARLA İLGİLİ YÖNLENDİRMELERİMİZ.
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