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Lütfen Dikkat!
Unutmayalım ki, bu salgın tüm dünyanın ilk kez deneyimlediği ve
hakkında hergün yeni bir şey öğrendiğimiz bir olgu. Buna göre
belirlenen stratejilerin de değişiklik göstermesi normaldir.
Yaşadığımız bu dinamik süreçte MEB tarafından yapılacak yeni
uyarılar ve bildirimler olursa onlar esas alınacaktır.

Alınan önlemler bir bütün olduğunda ve herkes tarafından
uygulandığında anlamlıdır. Riski ciddi oranda azaltır ama yine
tamamen ortadan kaldırmaz.

Alınan önlemlerde gerçekçi olmayan algı yönetimine yönelik
vaatlerde bulunmanın ve beklentiyi yükseltmenin kimseye
faydası yoktur.

Tek amaç hastalıktan korunmak olmamalıdır. İnsan bir bütündür
ve tüm yönleriyle sağlıklı olması esastır. Çocuklarımızın sosyal
ve duygusal ihtiyaçları gözetilmeden alınacak fiziksel
önlemlerin yetersiz olacağı açıktır.
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Okulumuzda, sınıflar, yemekhane ve uyku salonu MEB tarafından
bildirilen kapasite sınırı ve fiziksel mesafe kurallarına uygun
şekilde yeniden düzenlendi.

Okulumuzun tüm alanları, alınan özel ULV dezenfeksiyon
makinası ile, Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen dezenfektanlar
kullanılarak belirli aralıklarla, sisleme metoduyla dezenfekte ediliyor.

Gerek velilerimizin gerekse öğrencilerimizin konuyla ilgili dikkatini
canlı tutmak adına belirli yerlere, fiziksel mesafe, el yıkama, maske
kullanımı ve benzer uygulamalarla ilgili yönlendirmeler, afişler ve
posterler yerleştirildi.

Okul girişine el ve ayakkabı dezenfeksiyonu için düzenek
kuruldu.

Küpeşteler, kapı kolları, elektrik anahtarları gibi sık kullanılan yüzeyler
ile, tuvalet ve lavabolar bir plan dahilinde özel dezenfektanlarla
siliniyor. Her alanın temizlik araçları ayrı tutuluyor.

Mutfak ve yemekhane yine özel dezenfektanlarla periyodik olarak
temizleniyor.

Sınıflar ve ortak kullanım alanları belirlenen çizelgelere göre
periyodik olarak özel dezenfektanlarla temizleniyor.

Sınıflarda kullanılmış oyuncak sepeti bulunduruluyor ve bu
oyuncaklar gün sonunda temizlik görevlilerimiz tarafından özel
dezenfektanlarla özenle temizleniyor. Sınıflarda temizlenemeyecek
peluş tarzı oyuncaklar bulundurulmuyor.

Camlar güvenli bir şekilde aralıklı bırakılarak sürekli doğal
havalandırma yapılıyor.  

El yıkamanın belli durumlarda alternatifini oluşturmak için belli
yerlerde el dezenfektanı ve 80 derece alkollü kolonya
bulunduruluyor.

Okul içinde periyodik ateş ölçümü için temassız ateş ölçerler
bulunduruluyor.

Okul giriş katındaki bir oda çocuklarımızın güvenli bir şekilde
kıyafetlerinin değiştirildiği bir oda olarak ayrıldı.

    

 

 

  

 

 

      

      

      

      

      

 

1.    Salgın riskine
karşı Okul binasında
yeterince önlem
alındı mı?

www.nasrettinhocaanaokullari.com



2. İşleyişle ilgili ne
tür tedbirler alındı?

Okula ilk gelişte velilerimizin fiziksel mesafe kurallarına uyarak çocuklarını
teslim etmeleri sağlanacak. Gerekli olursa teslim etme ve teslim alma saatleri
gruplanarak giriş trafiği azaltılacak.

Zorunlu durumlar dışında Velilerimiz dahil hiç kimsenin okul içerisine
girmesine izin verilmeyecek.

Veli görüşmeleri uzak bağlantı ile ya da çocukların okulda olmadıkları
saatlerde yapılabilecek.

Çocukların okula her gün aynı kişi tarafından getirilip götürülmesi sağlanacak. 

Dış ortamdan oyuncak ve benzeri herhangi bir araç kabul edilmeyecek.

Velilerimize, çocuklarımızın okula geldikleri süreçte AVM, sinema vb toplu
mekanlara götürülmemesi ve dış ortamda da temizlik ve mesafe kurallarına
azami özen gösterilmesi telkin edilecek.

Velilerimizden günlük olarak, su matarası/su şişesi, alerjik durumlar ve farklı
hassasiyetler oluşabileceği için uygun görülen bir el dezenfektanı talep
edilecektir.

Çocukların dışarı kıyafetlerini ve malzemelerini izole edebilmek için ve
sonrasında tekrar ailelere teslim etmek üzere okul idaresinden kırtasiye
malzemeleriyle birlikte tek tip bir şeffaf bir kutu temin etmeleri sağlanacaktır.

Velilerimizden, aile çevresinde Covid -19 tespiti durumunda okulumuza
mutlaka bilgi vermesi talep edilecek.

Velilerimizden herhangi bir hastalık belirtisi gösteren çocuklarını okula
göndermemeleri talep edilecek. Gün içerisinde okulda hastalık belirtisi gösteren
çocuğumuz olduğunda velisinin en geç 2 saat içerisinde okula gelmesi talep
edilecek.

Velilerimizden, çocuklarını okula getirmeden önce ateş düşürücü ilaç
vermemeleri ya da bunu mutlaka kuruma bildirmeleri talep edilecek.

Velilerimizden, kapı önünde trafik oluşmaması için akşam gelmeden en az 15 dk
önce okul idaresine bilgi vermeleri, teslim almaya gelindiğinde ise fiziksel
mesafe kurallarına uymaları talep edilecek.

Çocuklarımızın gün içerisinde en az kişiyle muhatap olması esas olduğundan,
sınıf öğretmenlerinin de aktif olarak okulda bulundukları 09:00-17.00 saatleri
arasında okulda bulunmaları sağlanacak. Zorunlu durumlarda nöbetçi sınıf
uygulamasında yaşanabilecek riskler velilerimize ait olacak.
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3. Çocuklarımız okul
ortamında Covid-19'a
karşı ne kadar güvende?

Çocuklarımız okula ilk geldiklerinde temassız ateş ölçerlerle ateşi ölçülecek ve kayıt
altına alınacak. Anında size otomasyon sistemimiz üzerinden bildirim gelecek.
Hastalık belirtisi gösteren öğrencimizin okula kabulü yapılmayacak.

Eğer herşey normalse ve çocuğumuzun maskesi varsa personelimiz tarafından özenle
çıkartılacak, özel bir çöp kutusuna atılacak ve içeriye alınacak. Bu arada ayakkabı
dezenfeksiyonu da yapılmış olacak. Çocuklarımız yaşları itibariyle, riskli görüldüğü için
MEB tarafından aksi belirtilmedikçe okul içerisinde maske takmayacaklar.

Çocuklarımız içeriye girdiğinde özel bir odada kıyafetleri değiştirilecek ve okul içinde
kullanacağı kıyafeti ile sınıfına çıkartılacak. Dışarı kıyafeti özel bir alanda muhafaza
edilecek. Bu arada ona eşlik eden tüm personelimiz yine maskeli ve siperlikli olacak. 

Öğrencimiz fiziksel mesafe kurallarına ve MEB tarafından güncel olarak bildirilmiş
maksimum kapasiteye göre dizayn edilmiş sınıflarda kendisi için belirlenen yere
oturacak. 

Belirlenen müfredatın yanında, salgına karşı önlemler, kişisel bakım, temizlik, ve sağlıklı
beslenmeye dair eğitimler oyunlarla ve eğlenceli aktivitelerle verilecek. 

Eğitim programının uygulanması sırasında öğrencilerimizin mümkün olan en az kişiyle
temas etmesi sağlanacak. O yüzden bazı branş derslerinin ilk başlarda ertelenmesi söz
konusu olabilecek.

Aynı şekilde öğrencimizin okulda mümkün olan en az şekilde dolaşımı sağlanacak. 

Hava müsait olduğu sürece zamanlarını fiziksel mesafe kurallarına dikkat ederek ve
gruplar arasında dönüşümlü olarak bahçe alanında açık havada değerlendirecekler.

Sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı yemekhanemizde hazırlanacak. Daha
küçük gruplar halinde ve oturma mesafeleri arttırılmış masalarda yemeklerini
yiyecekler.

Yemekten önce ve sonra, tuvalet ihtiyacından sonra mutlaka ellerimiz kurallara uygun
olarak yıkanacak. Sağlık açısından genel olarak su ve sabunu her zaman tercih
edeceğiz ancak zorunlu durumlar için belli yerlerde dezenfektanlar bulundurulacak.

Çocuklarımızın ateşleri gün içerisinde de ölçülüp kayıt altına alınacak ve sizlere
otomasyon sistemi üzerinden bildirilecek. 

Uyuma programında olan öğrencilerimiz uyku salonumuzda ve/veya sınıflarında
fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak yerleştirilen yataklarında ayaklı-başlı olarak
uyuyacaklar. 

Akşam olduğunda veya program bitiminde ise öğrencilerimiz yine ateşleri ölçülmüş,
elleri yıkanmış, kıyafetleri değişmiş olarak, fiziksel mesafe kurallarına uyarak
kapıda bekleyen siz değerli velilerimize sağlıkla ve güvenle teslim edilmiş olacaklar.

Gün içerisinde hastalık belirtisi gösteren öğrencimiz olursa ivedilikle ailesine bilgi
verilecek ve velisi gelene kadar izole bir ortamda bekletilecek.
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Pandemi sürecinde okulla yeniden buluşmanın, sıradan bir okula
başlangıç olmadığının bilincinde olarak okulumuzda, öncelikle
çocukların oryantasyonuna yönelik etkinlikler uygulanacaktır.

Bu süreçte öğrencilerimizi gözlemlemek, dinlemek ve kaygılarını
anlamak birinci önceliğimizdir.  Kaygıyla başa çıkma stratejileri
kapsamında, çocuk kitapları ve hikayeleri bir araç olarak kullanılacak ve
öğrencilerimize her gün hikaye okunup, canlandırma çalışmaları
yapılacaktır.

Günlük programda, çocukların rutinleri fark etmesi ve takibi
sağlanacaktır, unutmayalım ki rutinler sayesinde çocuklar kendini
güvende hisseder.

Çocukların sürece uyumunu destekleyecek ve onlar için kolaylaştırıcı
olacak aktivite ve öğrenme süreçleri tasarlanacaktır. (stres topu, teselli
kutusu, duygu kartları vb.)

Oryantasyon programının içeriği ve ayrıntıları, otomasyon üzerinden
velilerimizle paylaşılacaktır.

3 E; Eğitim, Etkinlik, Eğlence kapsamında çocukların eğlenerek
öğrendikleri, yapmaktan keyif alacakları etkinlikler öğretmenlerimiz
tarafından planlanıp, uygulanacaktır.

Hastalıklardan korunmak için  şarkılar ve oyunlar  eşliğinde, 
öğrencilerimizi 20 sn. süreyle el yıkamaya teşvik etme çalışmaları
yapılacaktır. 

Öğrencilerimize  doğru sağlık davranışını ve kişisel temizliği
öğretebilmek için  öğretmenlerimiz tarafından görsel materyaller,
şarkılar, kuklalar ve oyunlaştırma yoluyla gerekli eğitim verilecektir.
(Dirsek içine veya kağıt mendile hapşırma, elleri sık sık yıkama gibi) 

Öğrencilerimize fiziksel mesafe kavramının eğitimi verilecektir.
Eğitimde görsel materyaller, kuklalar ve drama yöntemi kullanılacaktır.
(kuş yuvası, kanat çırpmak, uçak olmak vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Bu ortamda Eğitim
faaliyetleri nasıl
yürütülecek?
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Öncelikle tüm personelimiz sürecin nasıl yönetileceği, olası
sorunlardaki davranış tarzı ve eğitim faaliyetlerinin yeni normale
uyarlanmasıyla ilgili bir eğitimden geçmiş olacaklar. 

Tüm personelimiz okula ateşi ölçülerek, maskesi ve siperliği
takılı bir şekilde ve okul içi kıyafetini giyerek girebilecek. Hastalık
belirtisi gösteren personel kesinlikle çalıştırılmayacak, tekrar
çalışabilmesi için doktor raporu istenecek.

Tüm personelin okula girerken ellerinin ve ayakkabılarının
dezenfekte edilmesi sağlanacak.

Tüm personelimizin çocuklarla ve yetişkinlerle hem okul içinde hem
de okul dışında fiziksel mesafe kurallarına uyarak bir arada
bulunmaları telkin edilecek.

Tüm personelimizin gün içerisinde de el hijyenine dikkat etmeleri
ve sorumluluk alanlarını düzenli olarak kontrol etmeleri sağlanacak.

Temizlik ve Mutfak personelimizin bone, maske ve eldiven
kullanımına özen gösterilecek ve sık sık değişimi sağlanacak.

Temizlik ve Mutfak personelimizin kıyafet formunda bir önlük
kullanması ve bunun günlük olarak yıkanması sağlanacak.

    
 

 

 

 

     

 

  

5. Personeliniz için
aldığınız önlemler
nelerdir?
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Okulumuzda servis hizmeti anlaşma yapılan bir turizm firmasıyla
gerçekleştirilmekte.

Servis hizmeti veren personelin maske, siperlik ve hijyen gibi
kurallara uygun davranmaları sağlanacak.

Servis araçlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve bunun
okul idaresiyle paylaşılması sağlanacak.

Okuldan servise çocuk teslim edilirken ateşinin ölçülmesi ve el
dezenfeksiyonunun yapılması sağlanacak.

Servis araçlarında dezenfektan bulunması sağlanacak.

Servis araçlarında klima kullanılmaması, doğal havalandırma
yapılması sağlanacak.

    
 
      

 

 

 

 

 

6. Servis araçlarınız
için hangi önlemler
alınıyor?
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Uzun bir aradan sonra, ya da yeni kayıt yaptırdığınız için ilk kez okula geldiniz. 
Biraz erken geldiniz çünkü, kapıda fiziksel mesafe kuralları nedeniyle 
yoğunluk olabileceğinin farkındasınız. Biliyoruz heyecanlısınız çünkü 
çocuğunuz da çok heyecanlı. Biraz da kaygılısınız doğal olarak...
 
Her şeyden önce tüm bu duyguların farkında olan bir personelimiz kapının dışında
sizi maskesi ve siperliği ile karşılıyor olacak. Sizi maalesef bina içine alamayacağız.
Ama özel yaptırdığımız dezenfektan standımızda dezenfektan ikramımız olabilir.
Çocuğumuzun, önce temassız ateş ölçelerle ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacak.
Anında size otomasyon sistemimiz üzerinden bildirim gelecek. Eğer her şey
normalse çocuğumuzun maskesi personelimiz tarafından özenle çıkartılacak, özel
bir çöp kutusuna atılacak ve içeriye alınacak. Bu arada ayakkabı dezenfeksiyonu
da yapılmış olacak. 
 
Çocuklarımız içeriye girdiğinde emin olacaksınız ki, okul özel sisleme makinasıyla
dezenfekte edilmiş, elle dokunulan tüm yüzeyler ve oyuncaklar temizlenmiş ve
hijyeni sağlanmış. İçeride ilk iş lavaboda kurallara uygun bir şekilde ellerini
yıkamak olacak. Sonra özel bir odada kıyafetleri değiştirilecek ve okul içinde
kullanacağı kıyafeti ile sınıfına çıkartılacak. Dışarı kıyafeti özel bir alanda muhafaza
edilecek. Bu arada ona eşlik eden tüm personelimiz yine maskeli ve siperlikli olacak.
Öğrencimiz fiziksel mesafe kurallarına göre düzenlemiş ve mevcudu minimize
edilmiş sınıflarda kendisi için belirlenen yere oturacak. Program belirlenen şekilde
ilerleyecek. Unutmayalım bizde 3E kuralı var: Eğitim, Etkinlik, Eğlence. Daha
dikkatli olmamız gereken bu dönemde, öğrencilerimizin mümkün olan en az kişiyle
temas etmesini sağlayacağız. O yüzden bazı branş dersleri bir süre yapılamayacak
belki de. Aynı şekilde öğrencimizin mümkün olan en az şekilde okulda dolaşımını
sağlayacağız. 
 
Hava müsait olduğu sürece zamanımızı yine sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek
bahçe alanımızda açık havada değerlendirmeye çalışacağız. Sabah kahvaltımızı,
öğle yemeğimizi ve ikindi kahvaltımızı yine yemekhanemizde yiyeceğiz. Ama bu sefer
daha küçük gruplar halinde ve oturma mesafeleri arttırılmış masalarda.
Yemekten önce ve sonra, tuvalet ihtiyacından sonra mutlaka ellerimizi kurallara
uygun olarak yıkayacağız. Sağlık açısından genel olarak su ve sabunu her zaman
tercih edeceğiz ancak zorunlu durumlar için dezenfektanlar belli yerlerde
bulundurulacak. 
 
Çocuklarımızın ateşleri gün içerisinde de ölçülüp kayıt altına alınacak ve sizlere
otomasyon sistemi üzerinden bildirilecek. Uyuma programında olan öğrencilerimiz
uyku salonumuzda ve/veya sınıflarında fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak
yerleştirilen yataklarında uyuyacaklar. 
 
Akşam olduğunda veya program bitiminde ise öğrencilerimiz yine ateşleri
ölçülmüş, elleri yıkanmış, kıyafetleri değişmiş olarak, fiziksel mesafe
kurallarına uyarak kapıda bekleyen siz değerli velilerimize sağlıkla ve güvenle teslim
edilmiş olacaklar.

7. Okula tekrar geldiğimiz
ilk gün bizi neler
bekliyor olacak?
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