Meltem Ayhan Okulları

2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı

Hijyen ve Sağlık
Kılavuzu

ırallukO nahyA metleM

İçindekiler
Pandem sürec ne da r herşey
Grş
Okul g r ş ve çıkışları
Öğrenme ortamları ve ortak alanlar
Okul ve sınıf tem zl ğ
K ş sel h jyen n sağlanması
Park - bahçe ve oyun alanları
Tören, toplantı ve konferanslar
Ps kososyal destek çalışmaları
Yemekhane ve y yecek ortamları
Personel ve çalılma ortamları
Sağlık h zmetler
Vel lerden beklent ler m z
Referanslar

02

Sayın vel ler m z, sevg l öğrenc ler
ve değerl çalışanlarımız,

B l nd ğ g b son günlerde "normalleşme" sürec n n adımları
atılmaktadır. Bu anlamda hep m z çok özled ğ m z okullarımıza
dönmey sabırsızlıkla bekl yoruz. B l yoruz ve farkındayız k bu
sürec n daha öncek okula dönüş süreçler nden kend
çer s nde çok farklı anlamları, farklılıkları ve hep m z n üzer ne
yükled ğ görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu durum
okul dışı zamanlarda s zler n de azam d kkat n
gerekt rmekted r.
Okula dönüş sürec m zle b rl kte en öneml amacımız, hep m z n
okullarımızda mutlu ve sağlıklı zaman geç rmes ve hep b rl kte
alacağımız tedb rlerle ps koloj k ve f z ksel durumlarımız başta
olmak üzere 'tam b r ' y olma hal ' le sınıflarımızda yen den
coşkuyla eğ t m-öğret me başlayab lmekt r. Öncel kl hedef m z
öğrenc ler m z başta olmak üzere her b r m z n sağlığını tehd t
edeb lecek r skler ortadan kaldıracak tedb rler karşılıklı olarak
alab lmekt r.
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Bu kılavuz okulumuzun hedefler ve v zyonu
doğrultusunda normalleşme sürec n n temel amacı olan
güvenl ve sağlıklı okul kl m n sağlamak amacıyla yapılan
ve yapılacak olan çalışmaların genel çerçeves n
ç zmekted r.
Bu süreç kend çer s nde d nam k b r yapıya sah p
olduğundan zaman çer s nde önlem ve tedb rler m z de
değ ş kl k göstereb lecek ve bu değ ş kl kler s zlerle
paylaşılacaktır. Hep m z n bu dokümanda bel rt len
konulara t t zl kle uyması, bu sürec n atlatılması, olası
r skler n azaltılması ve sağlıklı okul kl m n n devamlılığının
sağlanması açısından büyük önem arz etmekted r.
Saygılarımızla.

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

16 Mart 2020 tar h nden t baren hep m z daha önce
yaşamadığımız b r süreçle karşılaştık. Dünya genel nde herkes
etk s altına alan Cov d-19 salgını b zler h ç alışkın olmadığımız
b r yaşam b ç m yle karşı karşıya bıraktı.
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GİRİŞ
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OKUL GİRİŞ ÇIKIŞLARI
Gelen öğrenc ler n termal kamera veya ateş ölçer le ateş
ölçülecek, ateş n 38° ve üzer olması durumunda a les ne haber
ver lecek ve en yakın sağlık kuruluşuna sevk ed lmes
sağlanacaktır. Aynı şek lde öğretmen, yönet c ve personel n
de okul g r şler nde ve gün ç nde ateş ölçülerek kontroller
yapılacaktır.
B na g r şler nde, dezenfektan çeren paspaslar kullanılacaktır.

Anaokulu ve lkokul öğrenc ler ne vel ler ne tesl m ed lene
kadar görevl öğretmenler eşl k edecekt r.
Okula zarur durumlar dışında vel ve z yaretç kabul
ed lmeyecek, zarur hâllerde gelen vel ve z yaretç ler n
öğrenc ler n bulunduğu bölüme, kor dorlara vb. alanlara g r ş ne
z n ver lmeyecekt r.
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Okula g r ş ve çıkış saatler nde, yığılmaların önlenmes ç n
b naların f z k yapılarına göre, öğrenc ler n sosyal mesafe
kurallarına uymaları öğretmen/yönet c yönlend rmeler ve
gerekl şaretlend rmeler le sağlanacaktır.

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

B na g r şler nde ve tüm ortak kullanım alanlarında,
öğrenc ler n/personel n ulaşab leceğ yerlerde el dezenfektanı
stasyonları oluşturulmuştur.
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OKUL GİRİŞ ÇIKIŞLARI
Öğrenc ler n okula oyuncak get rmeler ne z n ver lmeyecekt r.
Okula ç çek, hed ye paket , y yecek çecek g b ürünler kes nl kle kabul ed lmeyecekt r.
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Okula gelen tüm ürünler (k tap, kırtas ye, gıda vb.) tek noktadan tesl m alınacak, lg l b r mlere tesl m ed lmeden önce tüm dezenfeks yon
şlemler yapılacaktır.
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ÖĞRENME ORTAMLARI VE
ORTAK ALANLAR
Sınıf düzen , Sağlık Bakanlığı ve M llî Eğ t m Bakanlığı tarafından tebl ğ ed len tüm genelge,
yönerge vb. tal matlarına göre şek llend r lm şt r.
Sınıf oturma düzenler MEB ve Sağlık Bakanlığının bel rled ğ g b öğrenc ler arasında 1 metre
mesafe olacak şek lde planlanmıştır.
Sınıflarda gerekl şaretlend rmeler ve af şlerle sosyal mesafe b lg lend rmeler yapılacaktır.

Grup çalışmaları sosyal mesafe d kkat alınarak yapılacaktır.Öğrenc ler n teneffüs vak tler n
mevs m koşulları elverd ğ ölçüde okul bahçes nde geç r lmes sağlanacaktır.
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Her sınıfta öğrenc ler n er şeb leceğ şek lde 1 adet dezenfektan ün tes
bulundurulacaktır.Tek seferl k kullanım özell ğ ne sah p olmayan donanımlar, b r sonrak
grubun kullanımına kadar tem zl k personel tarafından tem zlenerek dezenfekte ed lecekt r.

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

Her öğrenc n n kullanacağı sıra dönem başında bel rlenerek sıranın üzer ne sm yazılacak ve
başka öğrenc n n kullanmasına z n ver lmeyecekt r.

Her teneffüste sınıflar boşaltılacak ve
havalandırılacaktır.
Sınıflarda bulunan çöp kutuları her öğle arası ve okul
sonu okul tem zl k personel tarafından boşaltılacaktır
Okulun dersl kler ve ortak alanlarında (laboratuvar,
müz k sınıfı, spor salonları vb. sınıflar) ortak kullanılan
materyaller, (b lg sayarlar, klavyeler, müz k
enstrümanları, top vb.) sık sık görevl tem zl k personel
tarafından tem zlenecek ve dezenfekte ed lecekt r.
Kapı kolları, merd ven korkulukları, eller n temas ett ğ
yüzeyler ve d ğer sık kullanılan tüm eşyalar okul tem zl k
personel tarafından günde en az 2 kez tem zlenerek
dezenfekte ed lecekt r.
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Öğrenc sıraları, öğle arasında ve öğrenc ler g tt kten
sonra okul tem zl k personel tarafından tem zlenerek
dezenfekte ed lecekt r.
Okul kor dorları günde k kez tem zlenerek dezenfekte
ed lecekt r.
Klozet, musluk ve lavabo yüzeyler her teneffüs
sonunda tem zlenecekt r
.Kl ma ve havalandırmalar dışarıdan sürekl alınan tem z
hava kullanacak şek lde ayarlanmaktadır.
Kl ma ve havalandırma s stemler nde hepa f ltre s stem
kullanılmaktadır.
H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

B na tem zl k şlemler nde Sağlık Bakanlığı Cov d-19
Rehber nde ve TSE Eğ t m Kurumlarında H jyen
Şartlarının Gel şt r lmes ve Enfeks yon Önleme
Kılavuzunda bel rt len standartlarda ürün ve malzemeler
kullanılır.
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OKUL ve SINIF TEMİZLİĞİ
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KİŞİSEL HİJYENİN SAĞLANMASI
Öğrenc / personel n öksürme/hapşırma, yemek ve kant ne g rerken ve
çıkarken, tuvalet kullanımından sonra, dışarıda yapılan akt v telerden
sonra ve sınıfta el kullanılarak yapılan etk nl klerden sonra eller n en az
20 san ye sabunla yıkamaları veya el dezenfektanı kullanmaları
sağlanacaktır.
Öğrenc ler n okulda kullanmaları üzere yanlarında günlük olarak en az
3 adet maske, 1 adet s perl k, ıslak mend l, kolonya g b k ş sel h jyen
malzemeler n get rmeler gerekmekted r.

08

2020 - 2021 Eğ t m
Öğret m Yılı

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

Öğrenc ve personele el yıkama, h jyen (sağlığa uygunluk), maske
kullanımı, salgınlar, sosyal mesafen n korunması ve d ğer kurallarla lg l
gerekl eğ t mler/hatırlatmalar okul yönet m tarafından per yod k
olarak gerçekleşt r lecekt r.

ırallukO nahyA metleM

PARK - BAHÇE ve OYUN ALANLARI
Okullardak oyun alanları ve bahçe g b açık alanlar, rut n aralıklarla tem zlenecekt r.
Tutunma çubukları ve korkuluklar g b plast k veya metalden yapılmış yüksek temas olan yüzeyler de sık sık tem zlenerek dezenfekte
ed lecekt r.
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Başta anaokulu ve lkokulda olmak üzere, bütün kademelerde “Temassız Oyun ve Etk nl kler” temel kural hâl ne get r lecekt r.

ırallukO nahyA metleM

TÖREN, TOPLANTI VE KONFERANSLAR
Konferans salonları, spor salonları vb. toplu etk nl kler n
yapılacağı alanlar bu dönemde kapalı tutulacak, toplu
etk nl klere yer ver lmeyecekt r.

Vel Toplantıları ve görüşmeler bu dönemde v deo
konferans yöntem yle yapılacaktır.
Bayrak Törenler sınıflarda yapılacaktır.
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Kılavuzu

Toplantılar ve konferanslar v deo konferans şekl nde
gerçekleşt r lecekt r.

ırallukO nahyA metleM

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI
Sınıf ve okul kuralları öğrenc lere sınıf öğretmenler ve
rehber öğretmenler tarafından tanıtılacaktır.
Özell kle pandem kapsamındak önley c tedb rler okulun lk
haftasında öğrenc lere anlatılacaktır.
Pandem sürec yle baş etmey kolaylaştırıcı sınıf ç grup
rehberl ğ çalışmaları yapılacaktır.

Pandem sürec nde öğrenme ver m n n, devamlılığının
sağlanması ve öğrenme kayıplarının önlenmes amacıyla
öğrenc ler, b re b r tak p ed lecekt r.
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Pandem sürec nde etk lenen öğrenc ler n ps kososyal
açıdan desteklenmes ç n vel le let ş me geç lerek gerekl
yönlend r lme yapılacaktır.

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

Pandem sürec nden ps kososyal açıdan etk lenen
öğrenc ler n bel rlenmes ne yönel k gözlem, görüşme ve
anketler yoluyla tanıma çalışmaları yapılacaktır.
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YEMEKHANE ve YİYECEK - İÇECEK
Öğrenc ler n, sosyal mesafeye uygun olarak yemek
salonlarında mümkün olan küçük gruplar hâl nde ve hep
aynı masada yemek yemeler sağlanacaktır.
Masalardak sandalye sayıları azaltılmıştır.Yemekhane
g r şler ne el dezenfektanı yerleşt r lm şt r.
Öğrenc ler arasında kes nl kle y yecek ve çecek
paylaşımına z n ver lmeyecekt r.

Yemek masaları, sandalyeler her kullanımdan sonra okul
tem zl k personel tarafından tem zlenerek dezenfekte
ed lecekt r.
Yemekhanelerdek salata barlar kaldırılacaktır. Bunun
yer ne aynı bes n değer nde, y yecekler benmar den
ver lecek ya da masalara konulacaktır.
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Yemekhane ve kant nde çalışan tüm personel n maske ve
s perl k kullandığı kontrol ed lerek sık sık eld ven
değ şt rmeler sağlanacaktır.

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

Yemekhane ve kant nde sosyal mesafey gösteren
görseller zem nlere yapıştırılarak öğrenc ler n bu bantlara
göre sıraya g rmeler sağlanacaktır.
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PERSONEL VE ÇALIŞMA
ORTAMLARI
Okulun tüm çalışanlarına Cov d-19 ve korunma yolları
hususunda sem ner ver lm şt r.
Personel n okula g rmeden önce ateşler ölçülecek olup
kayıt altına alınacaktır.
Tüm çalışma ortamlarının kapı ve pencereler açık tutularak
temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması
sağlanacaktır.

K ş sel veya ortak kullanılan ek pmanlar (b lg sayar, telefon,
d yafon, m krofon vb.) tem zl ğ düzenl olarak sağlanacaktır.
Asansörler zorunlu durumlar, hastalık, yük taşıma vb.
dışında kullanılmayacaktır.
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Okul personel n n tamamı maske kullanacaktır ve bu
maskeler gün çer s nde düzenl aralıklarla değ şt r lecekt r.

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

Ortamda bulunan sandalye ve koltuklar arasında mesafe
bırakılacaktır.
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SAĞLIK HİZMETLERİ
Okullarda bulunan sağlık çalışanları ve rehber öğretmenler,
sağlık ve ps kososyal ht yaçların karşılanmasında akt f rol
alacaktır.
Okulumuzda bel rlenen günlerde "OKUL DOKTORU"
bulundurulacaktır.

Sağlık kuruluşuna yönlend r len öğrenc , okula dönüşünde
b r sakınca olmadığına da r sağlık raporu le tekrar okula
başlayab lecekt r.
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Gün çer s nde herhang b r hastalık bel rt s gösteren
öğrenc rev re yönlend r lecek, gerekl görülürse sağlık
personel , öğrenc y a les ne tesl m edecekt r.

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

Sağlık b r m nde kullanmak üzere, rev r ç nde ya da başka
b r alanda camı dışarıya açılab len ve sürekl tem z tutulan
b r oda oluşturulmuştur.
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VELİLERDEN BEKLENTİLERİMİZ ve ÖNERİLERİMİZ
Sürecin her anlamda sağlıklı yürütülebilmesi için sizlerle ortak adım atmamız da oldukça önemlidir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen
hususlarda desteğinizi rica ediyoruz:
Çocukların pandem sürec nde uyku ve beslenme saatler nde ster stemez bazı değ şmeler olmuştur. Bu saatler okulun başlama saat
d kkate alınarak yen den düzenlenmel d r. Yeterl uyku ve beslenme bu süreçte bağışıklık s stem ç n olduğu kadar öğrenme ve gel ş m
ç n de öneml d r. Aynı zamanda, yeterl uyku ve sağlıklı beslenme, yen normale uyum sürec nde kaygı ve end şen n yönet lmes ne
olumlu katkılar sağlayacaktır.
Pandem sürec ne bağlı olarak çocuklarınızda öneml gördüğünüz duygusal ya da davranışsal değ ş mler n okul Ps koloj k Danışma ve
Rehberl k Serv s le paylaşılmasının, çocuğunuzun uyum sürec ve ps koloj k sağlığı açısından öneml olduğunu b lmen z
gerekmekted r.

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu
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Pandem sürec nde uyumla lg l yaşadığınız yüksek düzey end şe ve kaygı kend n z ve çocuğunuza zarar ver r. Özell kle “Okul ç nde
sağlık ve h jyen koşulları nasıl? Okul ç nde Cov d-19 test sonuçları poz t f olan öğrenc var mı? Çocuğum kend n koruyab l r m ?” g b
bel rs zl k çeren sorular kaygıya zem n hazırlar. Yaşadığınız end şen n kaynaklarını okul yönet m ve rehberl k b r m yle paylaşmanızda
yarar vardır.
İy mserl ğ n ve olumlu düşüncen n stres yönet m açısından olumlu etk ler vardır. Yaşanan bu olumsuz süreçler n kalıcı olmayacağına,
gerekl önley c çalışmaların yet şk nler tarafından alınmaya çalışıldığına l şk n nançları çocuğunuzla paylaşmakta yarar vardır.
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A le b reyler nde yaşanab lecek soğuk algınlığı, nezle g b durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekl önlemler kend n z
ve başkaları ç n almanız gerekmekted r.

Çocuğunuza “h jyen”, “maske”, “mesafe” kurallarının ne anlama geld ğ n ve okulda bu kurallara neden uymaları gerekt ğ n anlatmanız
gerekmekted r.
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VELİLERDEN BEKLENTİLERİMİZ ve ÖNERİLERİMİZ
F z ksel ve sosyal mesafe kurallarına d kkat ederek de arkadaşlar arasında güzel akt v teler olab leceğ n ebeveynler olarak
çocuğunuzaanlatmanız yararlı olacaktır.
H jyen ve önlemler n sadece çocuğun kend s ç n değ l, başkaları ç n de öneml olduğunu çocuğunuza anlatmanız öneml d r.
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H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

Pandem sürec nde, s z ve çocuklarınız ç n hazırladığımız b lg lend r c rehber ve etk nl kler ncelemen z yararlı olacaktır. Bu rehberler
ve bültenlere web s tem zden ulaşab l rs n z.

ırallukO nahyA metleM

REFERANSLAR
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), (2020), Key Massages and Act ons for Cov d-19 Prevent on and Control n Schools.

T. C. Sağlık Bakanlığı, (2020), Cov d- 19 Rehber .

T. C. Mîll Eğ t m Bakanlığı (MEB), (2020), Koronov rüs Koruma ve Kontrol Önlemler .

17

2020 - 2021 Eğ t m
Öğret m Yılı

H jyen ve Sağlık
Kılavuzu

Türk Standartları Enst tüsü (TSE), (2020), Cov d-19 H jyen, Enfeks yon Önleme ve Kontrol Kılavuzu

