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Ülkemizde çağdaş eğitimin önder kurumları arasında bulunan Atayurt Okulları, her 

zaman olduğu gibi içerisinde bulunduğumuz salgın döneminde de konuyu bir bütün olarak ele 

almanın ne kadar önemli olduğu bilinci ile bir Atayurt Sağlıklı Eğitim Ortamı Oluşturma ve 

Sürdürme Komisyonu oluşturarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Odağında insan ve çevre olan her türlü uygulamanın başarıya ulaşma şansı her zaman daha 

fazla olduğu bilinci ile Atayurt Okullarında anasınıfından lise son sınıfa kadar tüm 

öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve yöneticilerimiz ile birlikte bu süreci 

yönetmeye hazırız ve siz değerli velilerimiz ile birlikte bütünleşik bir akıl oluşturarak salgın 

sonrasındaki süreci de hep birlikte yönetebileceğimize olan inancımız ile çalışmalarımıza 

devam ediyoruz. 

Oluşturulan Atayurt Sağlıklı Okul Rehberinin hazırlanmasında mevcut durumun tespit 

edilmesinin ardından yapılması gereken düzenleme ve uygulamalar ile bunların 

sürdürülebilirliği önceliklendirilmiştir. Her zaman olduğu gibi Atayurt Okullarında yapılan 

uygulamalarda en önemli motivasyon, birlikte yapabilme kabiliyetinin geliştirilmesi ve hayata 

geçen uygulamaların ihtiyaç duyulan yeniliklere açık olmasıdır. Bu süreçte de benzer bir 

yöntem izlenerek, yapılan düzenleme ve uygulamaların hayata geçirilmesi sürecinde titizlikle 

takip edilecek olup, tüm paydaşlardan gelen geri dönütler, öneriler ve eleştiriler ile yeniden 

gözden geçirilerek daha iyiye ulaşma gayemiz gözetilecektir.  

Bugün tüm dünyadaki çocuklar ve gençler; geleceğin güçlü değişimini yöneterek sürekli 

iyileşmenin kaynağı olacaktır. Hangi meslek alanını tercih ederlerse etsinler biliyoruz ki, yakın 

gelecekte en önemli özellik iletişim, değişen koşullara hızlı adapte olabilme ve dirençlilik 

olacaktır. Herhangi bir kriz, daha güvenli ve daha özenli bir topluluk oluştururken, gençlerin 

şefkat geliştirmelerine ve çabuk iyileşmeyi öğrenmelerine de olanak tanır. COVID-19 hakkında 

bilgiye sahip olmak, öğrencilerin hastalık hakkındaki korkularını ve endişelerini azaltmaya 

yardımcı olacak ve yaşamlarındaki ikincil etkilerle başa çıkma yeteneklerini geliştirecektir.  

Bu rehber; okul yöneticileri, öğretmenler, personeller, ebeveynler ve toplumun tüm üyelerinin 

ve çocukların yanı sıra güvenli ve sağlıklı bir okul ortamının oluşturulma sürecinin bütününü 

içermektedir.  
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Bu süreçte amacımız Atayurt Okullarında COVID-19'un yayılmasının önlenmesi, erken tespiti 

ve kontrolü yoluyla güvenli iletişim alanı oluşturarak, açık ve eyleme geçirilebilir bir rehberlik 

sağlamaktır. Aslında içerisinde bulunduğumuz günler Atayurt Ailesi olarak eğitime her yerde 

devam edebildiğimizin bir göstergesi olmakla birlikte; koridorlarımızda, sınıflarımızda, 

bahçemizde öğrencilerimizin olmadığı, velilerimiz ile etkinliklerimizin online platformda kaldığı 

bir süreçte sizleri çok özledik.  

Okulların 13 Mart 2020 günü kapanması ile birlikte başlayan süreçte, sizleri karşılayacağımız 

gün için beklerken, bir yandan da okulumuzda sizleri karşıladığımız günde salgın koşullarının 

tüm senaryolarına göre hazırlıklarımızı tamamlıyoruz.  

Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere 

yayımlanan tüm ulusal düzenlemeler ve Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve 

Korunma Merkezleri ve Almanya Robert Koch Enstitüsü gibi salgın döneminde çeşitli belgeler 

hazırlayarak sürecin yönetilmesinde rehberlik eden uluslararası kuruluşların yayımları da takip 

edilmektedir. 

Bu bilgiler ışığında okulumuzda uygulanması düşünülen eylem planı şöyledir. 

Atayurt çalışanları olarak her zaman olduğu gibi insan odaklı yaklaşımımız ve ülkemizin 

geleceğine değer katacak lider, yenilikçi, bilimsel yaklaşımı içselleştirmiş, sosyal becerileri 

yüksek sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde gösterdiğimiz özenden taviz vermeden salgın 

dönemi sonrasında okulumuzun açılması ile birlikte aşağıdaki hususlarda farkındalığın 

ötesinde fark oluşturacak yaklaşımlarımız olacaktır. 
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BÖLÜM 1. ALINACAK TEDBİRLER VE DÜZENLEMELER 

İdarenin Kontrolünde Yapılacak Çalışmalar 

Her bölümde COVİD-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecektir. 

Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el 

temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri 

asılacaktır. 

Öğretmenler ve diğer çalışanların COVİD-19’un bulaşma yolları ve Korunma önlemleri hususunda 

bilgilendirilmeleri sağlanacaktır. 

Covid-19 kapsamında alınacak önlemler okulun web sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca okul 

açılmadan önce veliler daha önceden olduğu gibi iletişim kanalları ile bilgilendirilecektir. 

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın duyuruları ve talimatları doğrultusunda okulumuz; 2020-

2021 Eğitim Öğretim yılı için Pandemi sürecinde öğrencilerimize gerek yüz yüze, gerekse online eğitim 

vb. senaryolar ile hazırdır. Bundan sonraki gelişmeler ve alınması gereken muhtemel tedbirler alınmış 

olup, Resmi makamların açıklamaları titizlikle takip edilmekte ve gerekli revizeler zamanında 

yapılmaktadır.  

Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki 

sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecektir. 

Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan EK-1 Bilgilendirme 

Formu ve “Taahhütname” şeklinde iki nüsha halinde velilere imzalatılacaktır.  

COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri kapsayan bu bilgi notunda; 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan 

öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenmekte ve doktor muayenesi 

önerilmektedir. 

 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 verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi sağlanacaktır. 

Okulumuzda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantıları, mümkün olduğunca 

temastan kaçınmak amacıyla telekonferans yöntemiyle yapılacaktır. 

 Okulumuzda tüm çalışanların COVİD-19 taraması yetkili sağlık kuruluşlarında yaptırılmaktadır. 

 Çalışanların, öğretmen ve öğrencilerin okula geldiklerinde ateşleri ölçülecektir. 

 Ateşi 37,5 ve üzeri olanlar sağlık birimine alınacaklar, velisine ve idareye bilgi verilecektir. Bu 

süreç ilgili okulun müdür yardımcısı tarafından yönetilecektir.  

 Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilecektir. 

Devamsızlıklardaki artışlar ilgili makamlara bildirilecektir. 
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 Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve hapşırma görgü 

kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar okulun girişine ve 

herkesin görebileceği diğer alanlara asılacaktır. 

 Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları sağlanacaktır. 

 Öğrencilerin ruhsal sağlığını korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirilerek doğru 

ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanacaktır. 

 Olası sempton görülen kişiler için her bir okul binasında ayrı bir sağlık ve izolasyon odası 

oluşturulacaktır.  

 Okulun ilk haftasında öğrenciler okula geldiklerinde rehberlik birimi ve öğretmenler tarafından 

COVİD-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hk. Bilgilendirme yapılacaktır. 

 Okula giriş ve çıkışlar bir plan dahilinde olacak. Koridorlarda giriş ve çıkış yönleri gösterilecektir. 

 Öğrencinin ulaşılabileceği şekilde el dezenfektanı, okul yönetiminde de yedek maske 

bulundurulacaktır. 

 El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilecek, yutma riski 

nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka eşlik edilecek ve denetlenecektir. 

 COVİD-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler 

yapılmayacaktır. Yapılması gerekli görülen etkinlikler açık alanlarda yapılacaktır. 

 Açılacak pencerelerde mutlaka sineklik olacaktır. 

 Kullanılan maskeleri atmak için gri atık kutuları tedarik edilecektir. 

 Sırası gelen sınıfın öğrencileri sosyal mesafeyi koruyarak yemekhaneye gideceklerdir.  

 Sosyal mesafe korunarak maske takılı bir durumda yiyebileceğiniz kadar yemek alınacaktır.  

 Sosyal mesafe korunarak her masada en fazla 2 öğrenci çapraz bir şekilde oturarak yemek 

yemesi sağlanacaktır. 

 Hiç kimse bir başkasının eşyasını kullanmayacaktır. 

 Yemek bitiminde yine eller sıvı sabunla iyice yıkanacaktır. 

 Yemekhanede hijyen kurallarına çok dikkat edilecektir. 

 Kantinin açık olursa hijyen ve sosyal mesafe kuralları korunarak kullanılması sağlanacaktır. 

 Öğrenciler kesinlikle maske takacak, yiyeceklerini işaret ederek seçip görevlilerin ambalaj içinde 

kendilerine vermelerini bekleyeceklerdir. 

 Okulumuza ait dezenfekte cihazı ile periyodik aralıklarla dezenfekte yapılacaktır. 

 Okulumuzda düzenli olarak hijyen eğitimi verilecektir. 

 Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından Covid-19 nefes egzersiz sporu yaptırılacaktır. 

 Her Cuma akşamı Genel Müdür başkanlığında öğrenciler dağıldıktan sonra “Atayurt Sağlıklı 

Eğitim Ortamı oluşturma ve sürdürme Komisyonu” toplantısı yapılacak ve alınan tedbirler 

gözden geçirilecek, varsa aksaklıklar giderilecek şekilde tedbir alınması sağlanacaktır. 
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Öğretmenler tarafında yapılacaklar 

 Kendinizde herhangi bir semptom olduğunu hissederseniz okul yönetimini bilgilendirerek ilgili 

sağlık prosedürünü takip ediniz. 

 Öğrenciler ve öğretmenler dersliklerde ve koridorlarda maske takacaklardır. 

 Teneffüslerde öğretmen, öğrenciler ile okul idarecileri ve yardımcı personel dışında hiçbir 

personel ve ziyaretçi okul binalarında bulunmayacaktır. 

 Öğretmenler derste ve ders dışında öğrencilerde olası semptomları hissederse idareye bilgi 

verecektir.  

 Ders Öğretmeni öğrencinin okul çantasında yedek maske, küçük dezenfektan şişesi, kağıt 

mendil olup olmadığını kontrol edecektir.  

 Öğretmenler, öğrencilerin dersliklerde güvenli eğitim mesafesini sağlayacak şekilde tek kişi 

olarak sıralarda oturmasını sağlayacaktır.  

 Öğretmenler derslerde ve teneffüslerde öğrencilerle yakın temas halinde bulunmayacaktır. 

Özellikle tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılacaktır.  

 Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içerisinde yüksek sesle yapılan aktiviteler 

yapılmayacaktır. 

 Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında öğretmenleri tarafından yardım edilecektir.  

 Nöbetçi öğretmen güvenli iletişim mesafesini (en az 1 m) her alanda (Bahçede, koridorda, 

kantinde, derslikte, tuvalette, serviste) korunması konusunda hatırlatıcı ve izleyici olacaktır. 

 Nöbetçi öğretmenler, öğrencilerin teneffüste ve öğle arasında sosyal mesafe 

kurallarına uygun bir şekilde kantinden ihtiyaçlarını sağlamalarını kontrol edecektir.  

Güvenlik personeli tarafından yapılacaklar 

 Okul servisini kullanmayacak olan öğrencileri her gün aynı kişinin öğrenciyi alması ve bırakması 

talep edilecektir. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik 

rahatsızlığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.  

 Kendinizde herhangi bir semptom olduğunu hissederseniz okul yönetimini bilgilendirerek ilgili 

sağlık prosedürünü takip ediniz. 

 Okul girişlerinde öğretmen ve öğrencilerin güvenli iletişim mesafesini koruyarak giriş ve çıkış 

yapmalarına yardımcı olacaklardır. 

 Servis kullanmayan öğrencilerin velileri tarafından kontrol noktalarına bırakılmaları 

sağlanacaktır.  

 Okul dışından gelen misafir ve ziyaretçilerin ateş ölçümleri yapılarak içeri alınmaları 

sağlanacaktır. 
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Servis sürücüsü ve görevlileri tarafından yapılacaklar 

 Kendinizde herhangi bir semptom olduğunu hissederseniz okul yönetimini bilgilendirerek ilgili 

sağlık prosedürünü takip ediniz. 

 Servisler sabah sefere çıkmadan önce temizlenecek, koltuklar ve tutunma yerleri dezenfekte 

edilmiş olacaktır. 

 Servis araçlarında mutlaka “Hijyen Belgesi” bulunduracaktır. 

 Her serviste mutlaka “ateş ölçer” bulundurulacaktır. 

 Öğrenci servis aracına binerken yüzlerinde maske, servis rehberi tarafından öğrencinin eline 

dezenfektan alması ve elini temizlemesi sağlanacaktır. 

 Serviste öğrencinin emniyet kemeri bağlı olacak, çantaları yere konulmayacaktır. 

 Servis aracının her servise çıkmadan önce mutlaka dezenfekte edilmesi sağlanacaktır. 

 Araçta en son ne zaman temizlik ve dezenfekte çalışması yaptığını gösteren bir form olacak ve 

her gün bu forma bilgiler işlenecektir. Bu form okul yönetimi tarafından kontrol edilecektir. 

 Servis sürücülerine ve rehberlerine okul yönetimi tarafından bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 

 Servisle ulaşım yapan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı yere 

oturması sağlanacaktır. 

 

Yardımcı Personel tarafından yapılacaklar 

 Kendinizde herhangi bir semptom olduğunu hissederseniz okul yönetimini bilgilendirerek ilgili 

sağlık prosedürünü takip ediniz. 

 Her sabah okula geldiğinizde ateş ölçümü yapılacaktır. 

 Servise binmeden önce maske takılacak ve servis içerisinde maske çıkartılmayacaktır. 

 Okulda günlük kıyafetlerimizin temiz olmasına dikkat edilecek ve okulda giydiğimiz ayakkabılar 

farklı olacaktır. 

 Temizliğe başlamadan eldivenlerimiz giyilecektir. 

 Tuvaletler, öğrenciler her derse girdiğinde temizlenecek, sıvı sabun kutuları sürekli kontrol 

edilecek, aynalar silinecek, kabinlerdeki tuvalet kağıtları kontrol edilecek, çöp kutularının naylon 

poşetleri değiştirilecek, musluklar sürekli dezenfekte edilecektir.  

 Tuvaletler öğrenciler derse girdiğinde temizlik başlamadan havalandırılacaktır. 

 Dersliklerde yerde kağıt vb. atıklar varsa ve çöp kovası dolmuşsa gereği yapılacaktır. 

 Öğrenci derse girdiğinde koridorların temizliği yapılacaktır. 

 Öğrencilerin eşyalarının, giysilerinin birbirine değmemesi sağlanacaktır. 

 Derslerin bitiminde dersliklerin temizliğine başlamadan pencereler açılarak havalandırılacak, 

önce yerlerdeki defter, kitap, kırtasiye malzemeleri, varsa kağıtlar toplanacaktır. 

 Temizlik bittikten sonra öğrenci sıra ve masaları silinecektir. 

 Öğrenci derste iken merdivenler ve korkulukları dezenfekte olacak şekilde silinecektir. 
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 İdari birimlerin temizliğine gereken özen gösterilecek, temizlik bezleri çamaşır suyu ile sürekli 

yıkanacaktır. Her yer aynı bezlerle silinmeyecektir. Özellikle paspasların sık sık yıkanması 

sağlanacaktır. 

 Odalarda klimalar kontrolleri yapılmadan açılmayacaktır. 

 Personel giyinme odası, giysi ve eşya dolapları sık sık havalandırılacak ve temizlenecektir. 

 Okul giriş ve çıkış alanları daima temiz tutulacaktır. 

 Okulda kapalı alanlar sık sık havalandırılacaktır. 

 Ek-2’de verilen yönergede belirtilen uygulamalar ile mevcut durum gözden geçirilerek varsa 

güncellemeler yapılacaktır. 

İç ortam hava ve yüzeylerin kontrolü  

Atayurt Okullarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yapıldığı ilkokul, ortaokul ve lise binalarındaki derslik, 

koridorlar, tuvaletler ile yemekhane, sınav salonu, konferans salonu, spor salonu, öğretmenler odaları 

gibi ortak kullanım alanlarının mikrobiyal yükleri hava ve yüzey örnekleri ile takip edilmeye başlanmıştır. 

Buradaki amacımız yapılan temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin etkinliğini belirlemek, takip etmek ve 

zamanlamasını yöneterek sağlıklı, hijyenik ortamların devamlılığını sağlayacak çalışmalar yapmaktır.  

Bu kapsamda 07 Mayıs 2020 tarihinde ilk örnekler alınarak analizlere başlanmıştır. Sonuçlara göre 

alınmış olan tedbirler ve düzenlemeler komisyona iletilecektir.   

Velilerden beklentiler 

Öncelikle COVİD-19 tedbirleri başta olmak üzere çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda yaşamlarına devam 

etmesi tüm toplumun sorumluluğundadır. Yaşadığımız salgın dönemi sürecinde birlikte yapılan uyumlu 

ve uygun davranışların salgın ile baş etmede ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk. 

Eğitim öğretim faaliyetlerimizin okullarda tekrar başlaması sürecinde bu işbirliğinin devamı da çok önem 

taşımaktadır. Bunların en başında sürekli bilgi paylaşımı ve güvenli iletişim mesafesinin korunması 

gelmektedir. Sizlerden bu süreçte her zaman olduğu gibi hassas bir işbirliği bekliyoruz. 

 Herhangi bir semptom gördüğünüzde, özellikle 37,5 derece ve üzerinde ateş tespit ettiğinizde 

çocuğunuzu lütfen okula göndermeyiniz ilgili sağlık prosedürlerini takip ediniz. 

 Okulda çocuğunuzda tespit edilen olası bir semptom size bildirildiğinde okul yönetimi ile birlikte 

ilgili sağlık prosedürlerini uygulamada yardımcı olunuz. 

 Bu süreçte çocuğunuzda gördüğünüz olası davranış değişiklikleri varsa sınıf öğretmenleri, 

rehberlik öğretmenleri ve okul yönetimi ile durumu gözlemlemeleri için paylaşınız. 

 Alınan tedbirler ile ilgili önerilerinizi okul aile birliği, sınıf öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri ve 

okul yönetimi ile paylaşmanız sürecin etkin yönetimi açısından önem taşımaktadır.  

 Okul servisini kullanmayacak olan öğrencileri her gün aynı kişinin öğrenciyi alması ve bırakması 

talep edilecektir. Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya kronik 

rahatsızlığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.  
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 Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında veliler sosyal mesafe kuralına uymalı ve maske 

takmalıdır. 

 Okula giriş çıkış saatlerinde veliler tarafından getirilen öğrenciler, Okul Güvenlik Birimi 

kapısında teslim alınıp bırakılmalıdır. 

 Öğrencinizin çantasına yedek maske, dezenfektan, kağıt mendil ve su bulundurulmasını 

sağlayınız. 

 Aile bireylerinde herhangi semptom görülmesi halinde öğrencinizi okula göndermeyerek okul 

yönetimine bilgi vermeniz gerekmektedir. 

 

 BÖLÜM 2. REHBERLİK HİZMETLERİ  

Tüm dünyayı derinden etkileyen ve bazı olgularda ölümcül olabilen bir salgından sonra okula dönüş 

sürecinde öğrenci ve velilerimizin kaygılı ve endişeli olması son derece normal duygulardır. Özellikle 

ailelerin bu süreçte aşırı kaygılı, aşırı titiz, koruyucu, kollayıcı yaklaşımları da beklenilen davranışlar 

içinde sayılabilir. Atayurt Rehberlik Birimleri olarak amacımız, süreci en doğru şekilde yönetmek ve 

başta çocuklarımız olmak üzere ailelerine de psikolojik destek sağlamaktır.   

Psikososyal Destek Verilmesi  (İlkokul) 

Velilere yönelik yapılacak çalışmalar 

 Salgın süreci sonrası ortaya çıkabilecek, psikolojik uyumsuzlukların önlenmesi, aile ve toplum 

düzeyinde ilişkilerin yeniden kurulmasına ve geliştirilmesine çalıştırılacaktır. 

  Normal yaşamlarına geri dönebilmeleri sürecinde kendi potansiyellerini fark etmeleri ve 

güçlendirme çalışmaları yapılacaktır.  

 Çocuklarının okulda güvenli ortamda oldukları bilgilerinin anlatılması, içsel rahatlama 

çalışmaları yapılması sağlanacaktır. 

 Rehberlik bültenleri ile sürekli bilgilendirmeler yapılacaktır.  

 Sosyal Projelerle yeniden yaşam kontrolünü sağlama duygularını hissetmelerine ve sorumluluk 

alma becerileri kazanmalarına yardımcı olunacaktır. 

Öğrenciye yönelik yapılacak çalışmalar 

 Okulun açıldığı ilk hafta, tüm sınıflarda “Okula Uyum Haftası” olacak şekilde bir planlama 

yapılacaktır. 

 Bireysel rehberlik ve fiziksel mesafe korunarak grup rehberliği (3-5 kişi) yapılarak destek 

sağlanacaktır. 

 Sınıflarda rehberlik dersleri yapılarak, etkinlikler ve kısa videolarla destek verilecektir.  

 Oyun ve masal terapisi, nefes egzersizleri  yapılarak çocukların rahatlamaları sağlanarak, uyum 

süreçleri kolaylaştırılacaktır.  
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Psikososyal Destek Verilmesi  (Ortaokul) 

Velilere yönelik yapılacak çalışmalar 

 Okula dönüş öncesinde her sınıf bazında online veli buluşmaları planlanacak. “Çocuklarımızın 

Psikolojik Sağlığının Korunması İçin Yeni Normal Süreçte Ailelere Düşen Görevler Nelerdir?” 

konu başlıklı bilgi paylaşımı yapılacak ve içerik veli bilgilendirme bülteni şeklinde de ailelere 

iletilecektir.   

 Rehber öğretmen öncelikli olarak yeni normal sürece uyum sağlayamayan öğrencilerin velileri 

ile en kısa sürede iletişime geçerek gerekli önerilerde bulunacaktır. 

Öğrenciye yönelik yapılacak çalışmalar 

 Okula dönüşün en az bir hafta öncesinde rehber öğretmenler tarafından öğrenciler ile 12-15 

kişilik gruplar halinde online buluşmalar planlanacak ve okula dönüşümüzün ilk gününden 

itibaren alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgi paylaşımları yapılacaktır.  

 Öğrencilerin interaktif katılımı ile yapılacak olan bu buluşmalarda çocuklardan varsa merak 

ettikleri ya da endişelendikleri konuları paylaşmaları istenecek. Uygun şekilde öğrencilerin 

soruları cevaplandırılacaktır. 

 Okulun ilk günü rehber öğretmenler öğrenciler ile fiziksel mesafe ve gerekli hijyen önlemlerini 

alarak buluşacak ve öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam hazırlayarak, 

destekleyici rehberlik çalışmaları yapacaktır. Burada öncelikli amaç çocukların duygu 

durumlarını gözlemlemektir.  

 Rehberlik Biriminin gözlemleri sonucunda tespit edilen öğrenciler ile süreç içinde bireysel ya da 

grup rehberlik görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde; 

*Kaygı durumu yüksek olan öğrenciler için öncelikle başlangıç noktamız; kaygı ve korku 

durumlarını kontrol altına almayı öğretmek ve kaygı durumlarını normal seviyeye indirmek 

olacaktır. 

*Karşı karşıya olduğumuz durumu küçümseme eğiliminde olan öğrenciler için, daha çok 

öğrenciyi dinlemeye dayalı ve bilimsel verilerin paylaşılmasına dayalı görüşmeler yapılacaktır. 

 Rehberlik Birimi tarafından dikkat çekici bilgilendirme yazıları ve öğrencilerin birbirleri ile temas 

etmeden oynayabilecekleri örnek oyun afişleri hazırlanarak koridorlara asılacaktır. 

 Rehberlik Birimi tarafından süreç içinde sürekli olarak öğrenciler ile iletişim kurulacak, keyifli ve 

faydalı paylaşımlar yapılacaktır. 

 Psikoeğitim çalışmaları kapsamında, “Geleceğe Umutla Bakıyorum”, “Bilinçli Medya ve 

Teknoloji Kullanıcısı Olmak” vb. konularında öğrenciler ile rehberlik birimi paylaşımda 

bulunacaktır. 

 Grupla Psikolojik Danışma uygulama ve etkinlikleri ile öğrencilerin psikolojik durumları sürekli 

olarak takip edilecek ve iyileşme hedeflenecektir. 
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Psikososyal Destek Verilmesi  (Anadolu ve Fen Lisesi) 

Zorlu yaşam olayları karşısında bireylerin stres ve kaygı tepkileri göstermesi beklendik bir durumdur. 

Özellikle tüm dünyada yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle çocuk ve ergenlerin kendileri, aileleri, 

arkadaşları, sevdikleri ve yakınları için endişe, kaygı, panik ve korku yaşaması oldukça doğaldır. 

Gelişimsel özelliklerine bağlı olarak çocuklar ve ergenler kaygı ve strese yetişkinlerden farklı tepkiler 

verebilirler. 

 12-18 yaş arasındaki çocuklar; 

 Uyku problemleri 

 Salgın hastalığı hatırlatıcı ortamdan kaçma 

 Koronavirüs hakkında konuşmaktan kaçınma 

 Tütün alkol vb. kullanmaya başlama 

 Aile ve arkadaşlardan uzaklaşma sürekli yalnız kalma isteği 

 Aşırı alıngan ya da öfkeli olma  

 Sevdiği şeylerden artık zevk almama 

 Herkesle kavga etme, sorunlu davranışlar gösterme 

 İnternet bağımlılığı vb. 

gibi davranışlara rastlanabilir. 12-18 yaş arasındaki ergenlerde içinde bulundukları fiziksel ve duygusal 

değişim göz önünde bulundurulduğunda salgın ile başa çıkmak onlar için oldukça zor olabilir. Evde 

karantina dönemi geçiren gençlerimiz okullar açıldığında da dönüş sürecinde bir takım uyum sorunları 

yaşamaları muhtemeldir.   

Velilere yönelik yapılacak çalışmalar 

 Velilerin psikolojik anlamda rahatlamaları için okulun aldığı hijyen önlemleri detaylı olarak 

anlatılacaktır. 

 Velilerin bu süreçte alacağı tedbirler anlatılacaktır. 

 Okullar sosyal ve akademik anlamda işbirliğine teşvik edilecek çalışmalar yapılacaktır. 

 Psikolojik sağlamlılık konusunda ve çocuklarına bu dönemde destek olmaları konusunda 

eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. 

 

 

Öğrenciye yönelik yapılacak çalışmalar 

 Okul içi Corona’dan korunma ve hijyen kuralları anlatılarak, her öğrencinin yanında maske ve 

dezenfektan olmasının öneminin kavranması sağlanacaktır. 

 Covıd-19 salgını ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirmeler için afiş, poster, broşür vb 

bilgilendirme dokümanlarının hazırlanıp paylaşılacaktır. 

 Öğrencilerin psikolojik anlamda rahatlamaları için okulun aldığı hijyen önlemlerinin gerekçeleri 

açıklanacaktır. 
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 Ders ve tenefüs saatlerinin doğru kullanılması ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. 

 Servis, yemekhane, tuvalet, kantin gibi alanların kullanımı ve sosyal mesafenin korunması ile 

ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. 

 Rahatsızlığı olan öğrenciler dikkatle takip edilecektir. 

 Devamsızlığı olan öğrenciler ve devamsızlık süreleri takip edilerek nedenleri araştırılacaktır. 

 Öğrencilere rehber öğretmenlerimiz tarafından süreç ile ilgili psikolojik destek sağlanacaktır. 

BÖLÜM 3. OKULLAR AÇILDIĞINDA ÖĞRENCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 

KURALLAR 

Bölüm 1’de belirtilen tüm tedbir ve uygulamalar siz değerli öğrencilerimizin güvenli ve hijyenik bir 

ortamda eğitim-öğretim faaliyetlerinize devam edebilmeniz için planlanmıştır. Burada yazılan tüm 

hususları dikkatle okumanız ve aşağıda belirtilen konulara özen göstermeniz beklenmektedir.  

Okula Geldiklerinde ve Sınıf İçinde  

 Öğrenciler, servis aracından inip okula girerken, belirlenen kontrol noktalarında görevli 

tarafından ateşi ölçülecek. Ateşi 37,5 ve üzeri olanların velisine ve idareye bilgi verilecektir. 

Sonrasında öğrenci müşahede odasına alınarak ilgili sağlık prosedürleri uygulanacaktır. 

 Öğrenciler maskeleri takılmış vaziyette dersliğe girecektir.  

 Ders Öğretmeni öğrencinin okul çantasında yedek maske, dezenfektan şişesi, kağıt mendil olup 

olmadığını kontrol edecektir. 

 Öğrenciler dersliklerde fiziksel mesafe korunarak hergün aynı yere oturacaklardır. 

 Derste öğretmen ve öğrenciler maske takacaklardır. 

 Özel eşyalar (kalem, silgi, vb.) paylaşılmayacaktır. 

 Öğretmenler öğrencilerle yakın temas halinde bulunmayacaktır. 

 Tokalaşma, sarılma ve öpüşmeden kaçınılacaktır.  

 Okula giriş ve çıkışlar bir plan dahilinde olacak. Koridorlarda giriş ve çıkış yönleri gösterilecektir.  

 Öğrenciler cep telefonlarını zorunlu olmadıkça okula getirmeyecekler, getirmeleri durumunda 

telefonlarını kendi dolaplarında kilitli tutacaklardır. 

 Ders çıkışlarında, koridor ve bekleme alanlarında ki fiziksel mesafe kurallarına uyulacaktır. 

Sırası gelen sınıfın öğrencileri sıra ile çıkacaklardır. 

 Kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılacaktır.  

 Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ağzımız mendille, mendil bulunmadığı durumlarda 

dirsek içi ile kapatılacak, kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp sepetine atılacak, eller su ve 

sabunla iyice yıkanacaktır.  

 Kullanılmış maskeler koridorlarda bulunan gri atık kutusuna atılacaktır. 
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Teneffüste ve Sınıf Dışında 

 Teneffüste tuvalet ihtiyacı olan öğrenciler sırayla tuvalete girecek, tuvalet alanında aynı anda 

en fazla 3 öğrenci bulunacak, tuvalet sırası beklerken öğrenciler çizilen fiziksel mesafe 

çizgilerine uyacaktır. Peçete ile sifon çekilecektir. Tuvalet kullanımı öncesinde ve sonrasında 

eller mutlaka yıkanacaktır.  

 Musluklar kesinlikle temiz peçete ile açılacak, eller, parmak araları, tırnak ucu ve avuç içlerini 

de ovalayarak, sabun ve suyla en az 20 saniye yıkanacaktır. 

 Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske 

nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, bu esnada el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Kirli ellerle göz, burun ve ağza dokunmaktan kaçınılacaktır.  

 Özellikle hapşırma ve öksürme sonrasında ağzımız mendille, mendil bulunmadığı durumlarda 

dirsek içi ile kapatılacak, kağıt mendil kullanıldıktan sonra çöp sepetine atılacak, eller su ve 

sabunla iyice yıkanacaktır.  

 İlk ve Ortaokulda koridorlarda yerlerde oturularak oyun oynanmayacaktır. 

 Ortaokul ve Lise koridorlarında bulunan öğrenciye ait dolapların anahtarları yalnızca öğrencinin 

kendisi kullanacaktır. 

 Okulda hiç kimse bir başkasına ait suluk, bardak, ders araç ve gerecini asla kullanmayacaktır. 

 Her ders bitiminde teneffüste eller sıvı sabunla kurallara uygun olarak yıkanacaktır.  

 Fiziksel mesafe her alanda (Bahçede, koridorda, kantinde, derslikte, tuvalette) özenle 

korunacaktır. 

 Tokalaşma, sarmaş-dolaş olma, boğuşma vb. davranışlardan uzak durulacaktır. 

 Kullanılan maskeler yerlere değil, sadece gri atık kutularına atılacaktır. 

 Teneffüs bitiminde, sınıfa girmeden önce eller kurallara uygun bir biçimde yıkanacaktır. 

Yemekhanede 

 Sırası gelen sınıfın öğrencileri fiziksel mesafeye dikkat ederek önce lavabolarda ellerini sıvı 

sabunla kurallara uygun bir biçimde iyice yıkayarak yemekhaneye gideceklerdir.  

 Sosyal mesafe korunarak maske takılı bir durumda öğrenciler yiyebilecekleri kadar yemek 

alacaklardır. 

 Sosyal mesafe korunarak her masada en fazla 2 öğrenci çapraz bir şekilde oturarak yemek 

yenilecektir. 

 Yemek sırasında hapşırma ve öksürme durumu olursa derhal temiz peçeteyle ağzımız 

kapatılacaktır. 

 Hiç kimse bir başkasının tabak, çatal veya bardağını kullanmayacaktır. 

 Yemek bitiminde yine eller sıvı sabunla iyice yıkanacaktır. 

 Yemekhanede hijyen kurallarına çok dikkat edilecektir. 

 Öğrenci, yemek sırası beklerken ve teslim ederken çizilen fiziksel mesafe kurallarına dikkat 

edecektir. 
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Kantinde 

 İzleyen süreçte kantinlerin açılması halinde aşağıdaki kurallara dikkat edilecektir.  

 İlkokul öğrencilerine her zaman olduğu gibi kantin hizmeti verilmeyecektir. 

 Ortaokul ve Lisede öğrenciler teneffüste ve öğle arasında yapılan planlamaya göre fiziksel 

mesafe kurallarına uygun bir şekilde belirlenen çizgilere dikkat ederek ihtiyaçlarını temin 

edeceklerdir.  

 Kantinde görev yapanlar yüzlerinde maske, başlarında bone ve ellerinde eldivenleri olacak 

şekilde hizmet vereceklerdir. 

 Öğrenciler kesinlikle maske takacak, yiyeceklerini işaret ederek (elle temas etmeden) seçip 

görevlilerin ambalaj içinde kendilerine vermelerini bekleyeceklerdir. 

 Öğrenciler kantin ihtiyaçlarını gördükten sonra peçetelerini çöp kutusuna atacaklardır. 

 Öğrenciler sıvı sabunla kurallara uygun bir şekilde ellerini yıkayacaklardır.  

 Öğrencilerin Serviste Dikkat Etmesi Gerekenler 

 Öğrenciler servise binerken yüzlerinde maske, serviste her öğrenci her gün aynı koltukta 

oturacak şekilde yerlerini alacaktır. 

 Serviste öğrencinin emniyet kemeri bağlı olacak, çantaları yere konulmayacak. 

 Servis rehberlerinin ateş ölçümlerinde öğrencilerimizin kurallara uyması gerekmektedir. 

EK-2. YARDIMCI PERSONEL TARAFINDANYAPILACAK TEMİZLİK VE 

DEZENFEKSİYON SÜREÇLERİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

TEMİZLİK: 

 Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla 

yapılacaktır. 

 Temizlemek ve dezenfekte etmek için tek kullanımlık eldivenler takınız. 

 Yüzeyleri sabun ve su ile temizleyiniz, ardından dezenfektan kullanınız. 

 Sabun ve su ile temizlemek, yüzeydeki mikroorganizmaları ve kirleri 

azaltır. Dezenfekte etmek yüzeylerdeki mikroorganizmaları büyük çoğunluğunu 

öldürür .  

 Sık dokunulan yüzeylerin rutin temizliğini ihmal etmeyin. 

o Kullanım seviyesine bağlı olarak daha sık temizlik ve dezenfeksiyon 

gereksinimleri belirlenir. 

o Açık alanlarda bulunan yüzeyler ve nesneler her kullanımdan önce 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

 Yüksek temas yüzeyleri şunları içerir: 

o Masalar, kapı kolları, ışık anahtarları, tezgahlar, kulplar, masalar, telefonlar, 

klavyeler, tuvaletler, musluklar, lavabolar vb. 
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Dezenfeksiyon: 

Birçok ürün tavsiye edilmekle birlikte EPA veya Sağlık Bakanlığı onaylı ürünleri 

kullanmaya özen gösterin. Kullanım talimatına göre uygulama yapılmalıdır. Uygun 

eldiven giyilmeli ve ürünün kullanımı sırasında iyi bir havalandırma olduğundan emin 

olunmalıdır. 

 Yüzey için uygunsa seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu çözeltileri de kullanılabilir. 

o Çamaşır suyu dezenfeksiyon için tasarlanıp tasarlanmadığını görmek için 

etiketi kontrol edin ve ürünün son kullanma tarihini geçmediğinden emin 

olunuz.  

o Ev tipi çamaşır suları, uygun şekilde seyreltildiğinde koronavirüslere karşı etkili 

olacaktır. 

o Uygulama ve uygun havalandırma için üreticinin talimatlarını izleyin. Ev tipi 

çamaşır suyunu asla amonyak veya başka bir temizleyici ile 

karıştırmayınız. 

Solüsyonu en az 1 dakika yüzeyde bırakın. Çamaşır suyu çözeltisi yapmak 

için 3.5 litre suya 5 yemek kaşığı (1/3 bardak) çamaşır suyu 

veya dörtte bir su için 4 çay kaşığı çamaşır suyu çözeltileri 24 saate kadar 

dezenfeksiyon için etkili olacaktır. En az% 70 alkol içeren alkol çözeltileri de 

kullanılabilir. 

Yumuşak yüzeyler: 

Halı kaplı zemin, kilim ve örtüler gibi yumuşak yüzeyler için: 

 Yüzeyi sabun ve su kullanarak veya bu yüzeylerde kullanıma uygun temizleyicilerle 

temizleyiniz. 

 Çamaşırları (mümkünse) üreticinin talimatlarına göre yıkayınız veya EPA/ Sağlık 

Bakanlığı kayıtlı bir ev dezenfektanı ile dezenfekte ediniz. 

 

Elektronik Eşyalar: 

Tabletler, dokunmatik ekranlar, klavyeler, uzaktan kumandalar vb elektronik cihazlar için: 

 Elektroniklerin üzerine silinebilir bir kapak takmayı düşününüz . 

 Temizlik için üreticinin talimatlarını izleyiniz . 

o Kılavuz yoksa, en az %70 alkol içeren alkol bazlı mendil veya sprey 

kullanınız . Yüzeyi iyice kurulayınız. 

Birisi hasta ise binanızı veya tesisinizi temizleme ve dezenfekte etme 

 Hasta olan kişinin kullandığı alanları kapatınız.  

 Bölgedeki hava sirkülasyonunu artırmak için dış kapıları ve pencereleri açınız. 
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 Temizlemeden veya dezenfekte etmeden önce 24 saat bekleyin. 24 saat mümkün 

değilse, mümkün olduğunca bekleyiniz. 

 Ofisler, ortak alanlar, tabletler, dokunmatik ekranlar, klavyeler ve uzaktan kumandalar 

gibi paylaşılan elektronik ekipman gibi hasta olan herkes tarafından kullanılan tüm 

alanları temizleyiniz ve dezenfekte ediniz. 

 Alan uygun dezenfekte edildikten sonra  kullanım için açılabilir. 

 Eğer hasta kişiden 7 günden fazla uzakta kalan kişiler işe dönebilir ya da tesis için 

ilave temizlik ve dezenfeksiyon gerekli değildir. 

o Fakat temizlemeye ve dezenfekte etmeye devam ediniz. Bu durum işletmelerin 

ve toplulukların normalde sağlıklı bir çevre sağlamak için kullandıkları günlük 

uygulamaları içerir. 

Dış alanların temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi: 

 Okullardaki ve parklardaki oyun alanları gibi açık alanlar   genellikle normal rutin 

temizlik gerektirir, ancak  dezenfeksiyon gerektirmez. 

o Açık alan oyun alanlarına dezenfektan püskürtmeyiniz. Kullanılan dezenfektanı 

malzemelerinin verimli kullanımı değildir ve COVID-19 riskini düşürdüğü 

kanıtlanmamıştır. 

o Tutunma çubukları ve korkuluklar gibi plastik veya metalden yapılmış yüksek 

temas yüzeyleri rutin olarak temizlenmelidir. 

o Ahşap yüzeylerin (oyun yapıları, banklar, masalar) veya yer örtülerinin 

temizlenmesi ve dezenfeksiyonu önerilmez. 

 Kaldırımlar ve yollar dezenfekte edilmemelidir. 

o COVID-19'un bu yüzeylerden yayılması çok düşüktür ve dezenfeksiyon etkili 

değildir. 

 

Temizlerken: 

o Düzenli temizlik personeli bulundurulmalıdır.  

o Temizlik ve dezenfeksiyon kimyasallarının uygun kullanımı konusunda 

eğitildiklerinden emin olunuz. 

 Çöplerin taşınması da dahil olmak üzere temizlik işlemindeki tüm görevler için   

tek kullanımlık eldivenler ve önlükler giyiniz . 

o Kullanılan temizlik / dezenfektan ürünlerine ve sıçrama riski olup olmadığına 

bağlı olarak ek kişisel koruyucu ekipman gerekebilir. 

o Eldivenler ve önlükler, kullanıcının ve çevrenin kirlenmesini önlemek için 

dikkatlice çıkarılmalıdır. 
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 Ellerinizi  25 saniye boyunca sabun ve suyla sık sık yıkayınız. 

o Her zaman eldivenleri çıkardıktan hemen sonra ve hasta olan biriyle temas 

ettikten sonra yıkayınız. 

o El dezenfektanı: Sabun ve su mevcut değilse ve eller görünür şekilde kirli 

değilse, en az %60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı 

kullanılabilir. Bununla birlikte, eller görünür şekilde kirliyse, her zaman elleri 

sabun ve suyla yıkayınız. 

 Elleri yıkamayı gerektiren ilave durumlar: 

o Burun temizlendikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra, 

o Tuvaleti kullanmadan önce ve kullandıktan sonra, 

o Yemek yemeden veya hazırlamadan önce ve sonra, 

o Hayvanlar veya evcil hayvanlar ile temastan sonra, 

o Yardıma ihtiyacı olan başka bir kişiye (örn. bir çocuk) rutin bakım sağlamadan 

önce ve sonra ellerinizi kurallara uygun bir şekilde sıvı sabunla iyice yıkayınız. 
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