Sevgili Velilerimiz;
Dünyayı olduğu gibi ülkemizi de büyük ölçüde etkileyen COVID-19 salgını kişisel ve
kurumsal alışkanlıklarımızı tamamen değiştiriyor. Bu değişimleri doğru bir şekilde
uygulayabilmek ve koordine edebilmek için yoğun bir çaba içindeyiz. Eğitim kurumumuzu
daha iyi koşullarda ve yeni normale uygun halde açmak için tüm paydaşlarımız ve resmi
kurumlarla işbirliği içindeyiz. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler,
öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bu
süreci işbirliği içinde yürütmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda okulumuz tarafından alınmış
önlemlerimizi sizinle de paylaşmak isteriz:
-COVID-19’dan sorumlu olarak okulumuzda sağlık ve güvenlik ile ilgili bir kurul
oluşturuldu. Bu konuda il/ilçe sağlık müdürlüğü ile de iletişim halinde olacağız.
-Okul binamızın temizliği her gün çalışanlarımız tarafından yapılmaktadır.
-Temassız ateş ölçer, maskelerimiz, sıvı sabun, kolonya ve dezenfektanlarımız her katta, her
sınıfta ve tüm etkinlik odalarında bulunmaktadır.
-Okul girişi ve tüm birimler bilgilendirici yazılarla donatılmıştır.
-Öğrencilerimizin okula girişlerinde ateşleri ölçülecektir.
-Toplu kullanım alanları yeterli sosyal mesafenin korunması amacına uygun olarak
düzenlenmiştir.
-Bilgilendirme Formu ve Taahhütnameler oluşturulmuş sizinle paylaşılmıştır.
-Okulda bulunan öğretmen ve diğer çalışanlar maske takacak ve maskesi olmayanlar için bina
girişinde maske bulundurulacaktır.
- El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilecektir.
-Öğretmenlerimiz el hijyeni ile ilgili bilgilendirici sunumlar yapacak.
-Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin
temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılacaktır.
-Okullarda sınıf ve odalar pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılacaktır.
-COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu
etkinlikler yapılmayacaktır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması
tercih edilecektir. Etkinliklerde maske takılıp, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat
edilecek ve öğretmenlerimiz tarafından kontrol edilecektir.
-Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/psikososyal destek ihtiyaçları için
okulumuzda bulunan PDR (Psikolojik Danışma ve Rehberlik) birimimiz sizlerle hep
iletişimde olacaktır.
-Yemekhanede öğrenci oturma düzeni ve yemek alma işlemi oluşturulacak her öğrenci sadece
kendi yerinde yemeğini yiyecek ve bu her gün takip edilecektir.
-Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilip,
öğrenci ayrı bir yerde izole edilecektir.

Bu önemli süreçte siz velilerimizin bizden her türlü desteğinizi esirgemeyeceğinizi biliyoruz.
Bu nedenle sizlerin de dikkat etmenizi istediğimiz hususları aşağıda belirtmek ister,
uygulanmasını da rica ederiz:
-Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan
öğrenciler hakkında okula bilgi verilmesi ve bu öğrencilerin okula gönderilmemesini rica
ediyoruz. Ayrıca en yakın sağlık kuruluşunda doktor muayenesi öneriyoruz.
-Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan
ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi
verilmesini önemle rica ediyoruz.
-Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında sosyal mesafe kurallarına
uymanızı ve maske takmanızı istiyoruz.
-Her öğrenciyi sadece 1 veli almalıdır. Mümkünse öğrenciyi her gün aynı velinin bırakması
ve alması sağlanmalıdır. Ayrıca büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta
yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.
-Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp
bırakılmalıdır. Okul içine giriş yapılmayacaktır.
-Öğrencilerimize el hijyeni ile ilgili hatırlatmalar yapmanızı istiyoruz.
-Öğrencilerimizle bu konuda bilgilendirici konuşmalar yapıp, yapılması gerekenleri
paylaşmanız, yanında yedek maske, kolonya, dezenfektan bulundurmasını sağlamanız bizim
için çok önemlidir.

