
 
 
 
 

ÖZEL FERİKÖY ERMENİ İLK VE ORTAOKULU 
2020-2021 ÖĞRETİM YILI 

PANDEMİ SÜRECİ ÖNLEM VE UYGULAMALARI 
 
 Sayın Veli, 
 
Özel Feriköy Ermeni Okulu olarak “Koronavirüs” (COVID-19) salgını kapsamında, öğrenci ve 

çalışanlarımızın sağlığının korunmasına yönelik eğitim ve önlemler titizlikle yürütülmektedir. Tüm önlem ve 
uygulamalar; okulumuzda oluşturulan “Pandemi Kurulu” tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 
yaptığımız çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 
 
 
OKUL GİRİŞLERİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER 
 

 İlkokul öğrencilerimiz bahçe kapısından, ortaokul öğrencilerimiz ana giriş kapısından giriş-çıkış 
yapacaklardır.   

 

 Okul girişlerinde, enfeksiyon kontrol önlemlerini hatırlatıcı afişler bulunmaktadır. 
 

 Tüm girişlerde düzenli olarak ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 37.0 derece ve üstü olanlar içeriye 
kesinlikle alınmayacaktır. Sabahki ölçümde ateşi yüksek olduğu tespit edilen öğrenciler bina 
içerisine  girmeden, dışarıda bekletilerek velisine teslim edilecektir. Gün içinde ateş, öksürük, ishal 
gibi çeşitli hastalık belirtileri gösteren öğrenciler izolasyon odasına dönüştürülmüş olan revirde 
bekletilerek velilerimizle iletişime geçilecektir. 
Sene başında tüm velilerimiz T.C. Sağlık Bakanlığı’nın genelgesinde yer alan Bilgilendirme Formu ve 
Taahhütnameyi imzalayacaklardır. 
 

 Ateş ölçümünden sonra maskeler atılıp eller dezenfektanla temizlenecek ve okuldan verilecek olan 
yeni maske takılacaktır. 

 

 Binaya, hijyen paspaslarından geçerek girilecektir. 
 

 Ateşi 37.0 derece ve üstü olan öğrencilerimiz okula gönderilmemelidir. 
 

 Rahatsızlanan çalışanlar, öğretmenler ve öğrenciler "risk yoktur" raporu gelene kadar okula 
alınmayacaktır. 

 

 Öğrencilerimizin, veli tarafından okula getirilip alındığı durumlarda 65 yaş altı,  kronik bir hastalığı 
olmayan ve mümkünse aynı kişinin olması konusunda hassasiyet gösterilmelidir. 

 

 Zorunlu haller dışında okula ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OKUL İÇİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER 
 

 Bina içerisinde, birçok noktada pedallı el dezenfektanları bulunmaktadır. 
 

 Tüm öğretmenlerimiz maske ve siperlik takacak, beyaz önlük giyecek ve kişisel eşyalarını (kalem, 
gözlük, telefon, anahtar v.s.) paylaşmamaya özen gösterecektir. Tüm öğrencilerimiz de Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın yönlendirmeleri doğrultusunda yaş gruplarına göre cerrahi maske takacaktır. 
  

 Tüm öğrenci ve çalışanlarımızın yakın temasta olduğu kişiler arasında COVID-19 teşhis edilmesi 
durumunda bu bilgiyi okul yönetimi ile paylaşması zorunludur. 

 

 Virüsle ilgili bilgilendirici poster, maske kullanımı ve hijyene dikkat çeken uyarı posterleri okulda 
belirli yerlere asılmış, sosyal mesafenin korunmasına yönelik dikkat çekici çıkartmalar zeminlere 
yapıştırılmıştır. Koridorlardaki karşılaşmaların önlenmesi için gidiş ve geliş yönlerinde zemin 
işaretlemeleri yapılmıştır. Korunma ve önlemler ile ilgili tüm hatırlatmalar yapılmasına sürekli 
olarak devam edilecektir. 
 

 Kullanılmış maske ve eldiven gibi tıbbi malzemeler, okul içerisinde bulunan "özel, üstü kapalı ve 
pedallı, maske ve eldiven atık kutularına atılarak kurallara uygun şekilde imha edilmektedir. 
 

 Teması azaltmak amacıyla, tuvalet ve yemekhanelerdeki tüm musluklar, fotocelli musluklarla 
değiştirilmiştir. Sıvı sabun ve tek kullanımlık kağıt havluların sürekli kontrolü yapılmaktadır. 

 

 Okulumuzun rutin temizliği (yemekhane, tuvaletler, derslikler, trabzanlar vb.) Sağlık Bakanlığı’nın 
önerdiği şekilde 1/100 sulandırılmış sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu ile yapılmaktadır. Kapı 
kolları, musluklar ve tuvaletler periyodik olarak dezenfekte edilecek, sınıf ve koridorlar 
havalandırılacaktır. Spor Salonu ve Bilgisayar Sınıfı haricindeki branş derslikleri ile kütüphane, 
pandemi süresince kullanılmayacaktır. Beden Eğitimi dersi, havanın uygun olduğu günlerde bahçede 
yapılacaktır. Spor Salonu ve Bilgisayar Sınıfı kullanım programı, her kullanımdan sonra 
havalandırılacak, temizlik ve UVC dezenfeksiyonu yapılacak şekilde planlanacaktır.  

 

 Sınıflarımızda, öğretmen alanı zemin yönlendirmesi ile belirlenmiştir. Öğretmen ders esnasında 
belirlenen alanın dışına çıkmayacaktır. Filyasyon (temaslı takibi) için, eğitim ortamlarında 
öğrencilerimiz, zorunlu bir durum olmadığı sürece, her zaman aynı yerde oturacaktır. Öğrencilerin, 
sınıflarda yerleri belli olacak ve gruplar karıştırılmayacaktır. Ayrıca; kitap, kalem, oyuncak, vb. eğitim 
materyalleri kişiye özel olacak ve öğrenciler arası materyal alışverişi yapılmayacaktır. 

 

 Rehberlik Servisimiz öğrencilerimizin psikolojik durumlarını dikkate alarak sosyal mesafeyi 
koruyabilmeleri için gerekli eğitimleri verecektir. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
YEMEKHANE İÇİNDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER 
 

 Yemekhane kullanımı yoğunluğu azaltacak şekilde planlanmıştır, yemekhane içerisinde önlem 
afişleri, zemininde sosyal mesafe belirteçleri kullanılmaktadır.  

 

 Tüm yemekhane çalışanları önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanmaktadır. 
 

 Her kullanım sonrasında masa üstleri, sandalyeler ve yemek servis alanlarının temizlik ve 
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Çatal, kaşık ve bıçaklar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. 

 

 Yemekhane oturma düzeni çapraz oturma şeklinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 
düzenlenmiştir. Masa ve sandalyelere isimler yazılacak olup, öğrencinin her gün aynı masada, aynı 
düzende yemek yemesi sağlanacak, yer değişikliğine izin verilmeyecektir. 
 

 Bu dönemde açık su servisi yapılmamaktadır, öğle yemeğinde her öğrenciye kapalı ambalajda 
bardak su verilecektir. Gün içerisindeki su ihtiyacı için öğrenciler kendi sularını getireceklerdir. 
(Sebiller kaldırılmıştır). 

 

 Ekmek, tuz ve karabiber tek kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılacaktır. 
 
 
ÇALIŞANLARIMIZ İLE İLGİLİ ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER 
 

 Okulda çalışan tüm personel, işlerinin ve çalışma alanlarının gerektirdiği kişisel koruyucu 
ekipmanları kullanmaktadır. 
 

 Okula dönüş öncesi, tüm çalışanlarımıza PCR testi yaptırılmış, çalışmaya devam etmelerinde risk 
olmadığı tespit edilmiştir. 

 

 Yakın temasta olduğu kişiler arasında COVID-19 teşhis edilen tüm çalışanlarımızın bu bilgiyi okul 
yönetimi ile paylaşması zorunludur. 

 

 Öğretmenler odasına günün belli saatlerinde termoslarla çay bırakılacak, herkes kendi bardağından 
sorumlu olacaktır. 

 

 Yüz yüze yapılan toplantı ve eğitimler pandemi süreci bitene kadar ertelenmiş olup, toplantılar 
zoom üzerinden gerçekleştirilmektedir. 

 
 
 


