
KALEV ANAOKULU
PANDEMI SÜRECI 

ÖNLEMLERI



COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar, 
bir süreç yönetimidir. Süreç; çocuklar, aileler ve çalışanlar için 

sabah evde başlar, akşam evde tamamlanır. Okulumuzdaki süreçler; 
hijyen, sosyal mesafe, maske kullanım kurallarıyla düzenlenmiş 

sınıflarımız, dersliklerimiz, oyun ortamlarımız, yemekhanemiz gibi 
fiziksel ortamlar başta olmak üzere eğitim programlarımız, ders 
içeriklerimiz gözden geçirilmiş ve düzenlenmiştir. Süreç yönetimi 
ile ilgili kuralların ve uyarıların okul içine asılan afişlerle sık sık 

hatırlatılmaları sağlanmıştır.

Belirtilen kurallar ve uyarılar hepimiz için büyük önem 
taşımaktadır. Bütün kurallara ve gerekli durumlarda kurallarda 
yapılacak güncellemelere çocuklarımızın, velilerimizin, eğitim 

kadromuzun, personelimizin ve diğer tüm kişilerin uyması zorunludur.

Okula başlamadan önce sizlerden, EK1, EK2 ve EK3’de yer alan 
“Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” ile “Olası COVID-19 Vaka 

Sorgulama” formlarını iki nüsha halinde imzalamanızı ve bir nüshasını 
okula teslim etmenizi rica ediyoruz.

KALEV ANAOKULU PANDEMI SÜRECI ÖNLEMLERI



BİNA İÇİ UYGULAMALARIMIZ 

Öğretmenlerimiz ve tüm çalışanlarımız Ataşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü COVID-19 
Bölümü’nden,  bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda eğitim almıştır.

Eğitim faaliyetleri sonrası, kullanılan alanların genel temizliği, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği 
oranlarda su ve çamaşır suyu kullanılarak titizlikle yapılmaktadır.

Lavabo ve tuvaletlerin temizliği, her teneffüs öncesi ve sonrası  kontrol edilmekte; temizlikleri 
su ve deterjanla titizlikle yapılmaktadır.

Okulumuzda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun, el dezenfektanı ve gerekli alanlarda 
dezenfektan mendili bulunmaktadır.

Okulumuzda görevli tüm personelimiz hijyen kurallarına uymaktadır. 

Tuvaletlerde sıvı sabun ve tek kullanımlık kâğıt havlu yer almaktadır.

Bina girişlerinde, çok amaçlı salon ve yemekhane girişlerinde hijyen paspası bulunmaktadır. 

Kullanılmış maskeler için kapaklı ve pedallı çöp kutuları kullanılacaktır.  

Çocuklarımız ve çalışanlarımız dışında okula giriş çıkışlar kısıtlı ve kontrollü olacaktır.

Okulumuzda, eğitim başlamadan önce tüm kullanım alanları ULV dezenfeksiyon cihazı ile Sağlık 
Bakanlığı onaylı bebek yoğun bakım ünitelerinde kullanılan, dezenfeksiyon ilacı kullanılarak 
sisleme yöntemiyle dezenfekte edilmektedir.

Çocukların sık temas ettiği eşyalar, masalar, sandalye tutamakları, kapı kolları, klozet 
düğmeleri, merdiven trabzanları, çocukların kapıyı iterek açarken temas ettikleri kapı yüzeyleri 
gibi yerler gün içinde ders aralarında temizlenmekte ve dezenfekte edilmektedir.

Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve diğer çalışanlarımız, okul içinde kurallara uygun  şekilde 
maske takacaklardır. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmesi, değiştirilme 
öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanmaları istenecektir.

Çocuklarımıza mendile veya dirsek içine hapşırma, gözlerine ve ağızlarına dokunmama gibi 
yeni kurallara dikkat etmeleri hatırlatılacaktır. Bu kuralları görsel olarak da anlatan posterler, 
çocukların göz hizasında, gerekli tüm duvarlarda bulunacaktır.



Bina giriş kapılarında, yemekhane ve çok amaçlı salon girişinde dezenfektanlı paspaslar 
yer almaktadır. Okula giriş yapan herkesin ayakkabıları bu paspaslar ile dezenfekte 
edilmektedir.

Fiziksel mesafe kuralı, tüm işleyişte (dersler, yemekhane, bahçe gibi mekanlarda, 
okula giriş-çıkışta) tüm kişiler (öğretmenler, veliler, çocuklar gibi) tarafından dikkatle 
uygulanacaktır.

Okula giren herkes maske takmak zorundadır.

Çocuklarımızın okula giriş ve çıkışları hijyen ve fiziksel mesafe gereklerine uygun olarak 
yapılacaktır.

Okula ailesi ile gelen çocuklarımız, okul dışında teslim alınacak tır.

Çocuklarımızın okula gelirken kullandığı maskeleri girişte değiştirmeleri  sağlanacaktır.   

Kullanılmış maskeler için kapaklı ve pedallı çöp kutuları kullanılacaktır.

Okul çantaları sabah okula giriş sırasında dezenfekte edilecektir.   

Çocukların okula bırakılması/okuldan alınması sürecinde yerdeki fiziksel mesafe uyarıları 
dikkate alınmalıdır.

Kapıda çocuk teslim eden/teslim alan bir başka aile varsa, yeteri kadar uzakta sıranızın 
gelmesini beklemeniz gerekmektedir.

Çocuklarımızın bırakılıp alınma işlemlerinin mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde 
tamamlanması hedeflenmektedir. Bu olağanüstü süreçte, olağanüstü hassasiyetle çalışan 
okul personelimize karşı anlayışlı, sabırlı ve nazik olunması beklenmektedir.

Ailesi tarafından bırakılan çocuklarımızın ateşi giriş kapısında, servisle gelen çocuklarımızın 
ateşi servise binmeden önce ölçülecek ve forma işlenerek kayıt altında tutulacaktır.

Çocuklarımızın bırakılması ve alınmasında, eşlik eden kişinin 65 yaş altı ve kronik 
rahatsızlığı olmayan, hep aynı kişi olması önerilmektedir.

BİNA GİRİŞİ UYGULAMALARIMIZ 



SERVİS UYGULAMALARIMIZ

Servis hizmeti öncesi ve sonrası araçlar havalandırılacak, özellikle çocuklarımızın ellerinin 
değdiği (ön koltuk demirleri, emniyet kemeri gibi) yerlerin ve aracın dezenfeksiyonu 
sağlanacaktır.

Araç içinde, klima yerine mümkün olduğunca doğal havalandırma tercih edilecektir.

Sürücü, servis içerisinde mutlaka maske takacaktır.

Rehber, servis içerisinde maske ve siperlik takacaktır.

Çocuklarımızın ateşi servis rehberi tarafından araca binmeden önce ölçülecek ve kayıt 
altına alınacak, kayıtlar arşivlenecektir.

Ateşi 37,5 dereceden yüksek olan çocuğumuz servise alınmayacaktır. Arkadaşlarımızın 
kuralları uygulamasında yardım etmeniz önemlidir.

İniş sırasında ise ön koltuktaki çocuklarımızdan başlayarak, sırayla ve yığılma olmadan 
inmeleri sağlanacaktır.

Okula servisle gelen çocuklarımızın, servis kurallarına uymaları gerekmektedir. 

Çocuklar servise binerken maskesini, ağzını ve burnunu kapatacak şekilde takacaktır.

Servise binerken çocuklarımızın elleri dezenfekte edilecek ve arka koltuktan başlayarak 
öne doğru yerlerine oturtulacaklardır. Koltuklar numaralandırılacak ve numaralara göre 
isim listesi servis içinde asılı olacaktır.



Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma 
önlemleri hakkında eğitim planı yapılacaktır.

Bahçeye her grup farklı saat dilimlerinde çıkacaklardır.

5 yaş hazırlık sınıflarımız maksimum 14 çocuktur.

Sınıflarımız ve odalarımız pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmaktadır. 
Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmektedir.

Koridorlardaki su sebilleri kaldırılmıştır. Tek kullanımlık su şişeleri ile öğretmenlerinin 
rehberliğinde çocukların, mataralarını doldurmaları sağlanacaktır. Çocuklarımızın 
mataraları, isimleri yazılmış olarak mutlaka yanlarında olmalıdır.

Çocuklarımızın oturma düzeni, sınıflarda, çok amaçlı salon, atölye, vb. toplu kullanım 
alanlarında, kişiler arasındaki fiziksel mesafe en az 1 metre olacak düzende ve hep aynı yere 
oturacakları şekilde sağlanacaktır. Kendilerine ait olan yerlerde isimleri yazacaktır. 

Üç, dört yaşta sınıf mevcutlarımız maksimum 12 çocuktur.

Tüm sınıflarımız geniş camlara sahip, güneş ışığı alan, rutubetsiz alanlardır.

Sınıflarımızda bulunan kumaş minderler, halılar kaldırılmıştır. 

Çocuklarımız ile yakın temas olasılığı olan öğretmenler, maskeye ek olarak siperlik kullanacaktır. 

Okulumuzda uygulanmakta olan gezi gibi etkinlikler bir süreliğine askıya alınmıştır.

Toplu törenler ve etkinlikler, pandemi süreci geçinceye kadar yüzyüze yapılmayacaktır.

Bulaşma açısından riski ortadan kaldırmak için sınıfta kullanılan ortak malzemeleri kullanmadan 
önce ve sonra ellerini dezenfekte etmeyi unutmamaları çocuklarımıza sık sık hatırlatılacaktır.

Kalem, silgi, defter gibi malzemeler çocuğa özel ve bireyseldir. Pelüş ve tüylü eşyalar 
kullanılmamalıdır. Arkadaşlarıyla eşyalarını değiştirmemeleri beklenmektedir.

Ajanda kullanımı olmayacak, smartclass platformu üzerinden günlük olarak haberleşme 
devam edecektir.

Sınıflarımızda, yemekhanemizde ve katlarda el dezenfektanı vardır.  

Çocuklarımız derslerini, çocuk sayısına dikkat edilerek mümkün olduğu kadar bahçede 
yapacaklardır.

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan farklı bir karar çıkmadığı sürece, okulumuzda yüz yüze eğitim; 
tüm seviyelerde oluşturulan yeni kurallara göre saat 09.00’da başlar, 16.30’da biter. 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMALARIMIZ 



YEMEKHANE UYGULAMALARIMIZ

Çocuk sayısını seyreltecek şekilde, yemekhane iki farklı mekan olarak düzenlenmiştir.

Yemekhane görevlilerimiz gerekli eğitimleri almış ve kişisel hijyen kurallarına uygun 
davranmakta, maske ve bone takmaktadırlar.

Yemekhanede bulunan herkes yemek esnası dışında maskelerini takmaktadır. 

Yemekhanede el dezenfektanı bulunmaktadır.

Yemekhanede peçetelik gibi ortak kullanım gerektirecek malzemeler kaldırılmıştır. 

Mutfak eşyalarını yıkamada kullanılan makine en yüksek ısıda ve sürede çalışmaktadır.

Çatal, bıçak, kaşıklar tekli kağıt ambalaj içerisinde verilmektedir. 

Yemekhanemiz, her yemek öncesi ve sonrası Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği oranlarda 
malzemelerle temizlenmektedir.

Tabaklar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yüksek ısıda yıkanmakta ve sonraki 
kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmaktadır. 

Sürahiler kaldırılmış olup açık su servisi bulunmamaktadır. Çocuklarımız yanlarında 
bulunduracakları kendi mataraları ile su içeceklerdir.

Çocuklarımızın oturma düzeni, yemekhanede fiziksel mesafe kurallarına göre; 1 metre 
aralıklı olacak şekilde ve hep aynı yere oturmaları şeklinde sağlanacaktır. Kendilerine ait 
olan yerlerde isimleri yazılacaktır. 



Çocuğumuzun süreçle ilgili kaygısı, olumsuz inanç ve/veya gerçek dışı söylemleri varsa 
hemen okul yönetimi, rehber öğretmen veya sınıf öğretmenleri ile paylaşmanızı rica ederiz. 
Çocuklarımızın bu süreçle baş edebilme becerileri için işbirliğiniz önemlidir.

Ev halkından biri COVID-19 pozitif biri ile temas etmiş, test sonucu bekleniyor veya test 
sonucu pozitif çıkmış ise okula gelmemeniz ve çocuğumuzu da getirmemeniz gerekmektedir. 
Durumu hemen okul yönetimine iletmeniz gerekmektedir. Okul yönetimi durumu İl/İlçe 
Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi’ne bildirip, takip edecektir.

Çocuğumuz okuldayken hasta olduğuna dair bir gözlemde bulunmamız halinde; önce 
ayrı odaya alınacak ve ailesi tarafından okuldan alınıp doktora götürülmesi sağlanacaktır. 
Çocuğumuz ailesini beklerken okul hemşiremiz gerekli tüm tedbirleri almış olarak 
kendisine eşlik edecektir.

Çocuğumuz aileye teslim edildikten sonra bulunduğu ortam havalandırılıp, dezenfekte 
edilecektir. Okul yönetimi durumu İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi’ne 
bildirip, takip edecektir.

Çocuklarımıza sınıfa girmeden, okuldan ayrılmadan önce, yemek öncesi-sonrası, bahçe 
sonrası, tuvaletten sonra ya da her kirlendiğinde, ellerini doğru şekilde en az 20 saniye 
boyunca yıkaması gerektiği düzenli aralıklarla ve oyun odaklı etkinliklerle anlatılacaktır.

Çocuklarımızın eşyalarına isim etiketlerini yapıştırmanız beklenmektedir. Bütün 
çocuklarımız kendi malzemelerini kullanacaklardır. 

Çocuklarımız, her derse giderken tüm malzemelerini yanlarında götüreceklerdir. Kırtasiye 
eşyalarını eve götür getir yapmayacaklar, kendi dolaplarında bırakacaklardır.

Okul çantalarında, temiz ve kirli kıyafetler ayrı torbalara konulmalıdır. 

Kıyafetler, kitaplar, defterler dışında okula dışarıdan eşya ve oyuncak getirilmeyecektir. 

Çocuklarımızın okul içi ve bahçede kullanmaları için iki adet bağcıksız rahat kullanımı olan 
ayakkabı getirmeleri gerekmektedir.

Rahatsızlık sonrası, çocuğumuzun hastalığının bulaşıcı olmadığına ve eğitime devam 
etmesinde sakınca olmadığına dair doktorundan imzalı bir belge getirmeniz zorunludur.

Mevsimsel grip nedeniyle bir süre okula devam edemeyen çocuklarımızın tüm semptomlar 
bittikten en az 24 saat sonra okula gelmeleri gerekmektedir.

Çocukta 37,5 derece ve daha yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı 
belirtileri veya gelişen bir rahatsızlık durumu var ise en kısa sürede doktorunuzla iletişime 
geçmeniz ve doktorun belirttiği şekilde ilerlemeniz beklenmektedir. Bu durum, hastalığın 
diğer çocuklarımıza bulaşmasının da önüne geçecek ve tüm çocuklarımız mümkün 
olan en sağlıklı şekilde korunmuş olacaktır. Durumu hemen okul yönetimine iletmeniz 
gerekmektedir. Okul yönetimi durumu İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi’ne 
bildirip, takip edecektir.

ÇOCUKLARIMIZLA İLGİLİ UYGULAMALARIMIZ



OKUL SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çocukların ateşleri gün içinde iki kez (sabah okula gelmeden ve akşam yatmadan önce) 
tarafınızdan ölçülecek ve sonuçları bir çizelgeye kaydedilecektir. Kurumun talep etmesi 
halinde bu çizelge kuruma gösterilecektir.

Çocukları okuldan alıp eve gittiğinizde çocuğunuzun el yıkama rehberine uygun şekilde 
ellerini ve yüzünü yıkanmasını desteklemeniz gerekmektedir.

Bağışıklık sistemini güçlendiren düzenli beslenme, bol sıvı alımı, yeterli uyku ve açık havada 
olmanın önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Çocukların okul sonrası duş alması tavsiye olunur. 

Çocukların okulda giydiği giysileri her gün çıkartıp havalandırmanız gerekmektedir.  



BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

Aşağıdaki durumların oluşması halinde çocuğumu okula getirmemem ve bu durumu 
okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

 1. Çocuğumda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti 
olması durumu,
 2. Aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu 
hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığı, 
 3. Aile içerisinde COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumu.

................/................/20............

EK 1

Veli/Vasinin Adı Soyadı: Okul Yetkilisinin Adı Soyadı:

İmzası: Görevi:

Çocuğun Adı Soyadı: İmzası:



OLASI COVID–19 VAKA SORGULAMA

EK 2

Taahhüt eden: Okul Yetkilisi:

Veli/Vasinin Adı Soyadı: Adı Soyadı:

İmzası: Görevi:

Çocuğun Adı Soyadı: İmzası:

Son 14 gün içerisinde ev halkından herhangi biri, riskli 
bölgelerden birine ya da  birinden seyahat etti mi?

Son 14 gün içerisinde ev halkından herhangi biri, doktor 
tavsiyesi ile evde izolasyona girdi mi?

Son 14 gün içerisinde ev halkından herhangi biri COVID-19 
pozitif biri ile temas etti mi?

Son 14 gün içerisinde ev halkından herhangi biri COVID-19 
test sonucunu bekliyor mu?

Son 14 gün içerisinde ev halkında herhangi bir bireyde 
COVID-19 testinin pozitif çıktı mı?

EVET HAYIR

Yukarıdaki sorulardan herhangi birisine EVET cevabı verilmiş ise mutlaka okul 
yönetimine bilgi verilerek, çocuğun okula gönderilmemesi gerekmektedir. 



EK 3

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

BİLGİLENDİRME KONULARI

ÇOCUĞUN:

Adı Soyadı:

Sınıfı/Okul Numarası:

VELİNİN:

Adı Soyadı:

Yakınlığı:

Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum 
sıkıntısı, ishal vb.) gösteren öğrencilerin okula gönderilmemesi, okul bilgi 
verilmesi ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi

Aile içerisinde salgın hastalık (COVID-19 vb.) belirtisi (ateş, öksürük, burun 
akıntısı, solunum sıkıntısı gibi) ya da tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması 
durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencinin okula gönderilmemesi

Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık 
dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı vb.) uyması

Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanması

Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba 
gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar vb.) kişilerin mümkünse 
öğrencileri bırakıp almaması

Kuruluşa giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından kuruluş dışında 
teslim alınıp bırakılması

Belirlenen yöntem ve ortaya konan şartların uygulamaların sürekliliği, kontrol 
altına alınması

BİLGİ 
EDİNDİM

ÇOCUĞUN ADI SOYADI:    İMZASI:

Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol 
Kılavuzu’nda belirtilen Veli/Öğrenci Bilgilendirme Taahhütnamesini okudum anladım. Alınan 
tedbirlere uyacağımı ve gerekli itinayı göstereceğimi taahhüt ederim.

ADI SOYADI: ……………………..............................................................................................……………. İMZASI: …..............................................................


