
GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI

COVID-19 EYLEM PLANI



Bu sunumda Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim kurumları için 

hazırlanmış olan, hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon 

önleme kontrol kılavuzuna göre okullarımızda alınan önlemler

belirtilmiştir.



İÇİNDEKİLER

1. Okul Girişi, Güvenlik Danışma

2. Gazi Kolejinde Sınıflar

3. Bina İçinde Alınan Önlemler

4. Tuvaletlerde Alınan Önlemler

5. Yemekhanede Alınan Önlemler

6. Kantinlerde Alınan Önlemler

7. Asansörler

8. Konferans Salonu

9. Okul Reviri

10. Kütüphane

11. Spor Salonları

12. Serviste Alınan Önlemler

13. Yönetim, Öğretmen, Personel ile İlgili 

Alınan Önlemler

14. Salgın Sürecinde Öğretmenler

15. Kırtasıye Ve Kıyafet Satış Alanları İle İlgili 

Bilgilendirme Ve  Alanlarında Dikkat 

Edilmesi Gereken Önlemler 

16. Velilerimiz İçin



 Okul girişlerimiz ana giriş, arka bahçe ilkokul ve 

ortaokul girişi ve lise arka bahçe girişi kısmından 

yetkili personel kontrolü ile yapılacaktır.  

 Okul girişlerimizde bilekten ateş ölçer ile ateş 

ölçümü yapılacaktır. Tüm öğrenci, öğretmen ve 

personelin ateş kontrolü sağlanacaktır.

 Okul girişlerine sensörlü el dezenfektanları 

yerleştirilmiştir. 

 Öğrencilerimizi okula kendi bırakan velilerimizin 

maskeli biçimde, öğrenciyi okul güvenlik noktasına 

bırakmaları ve ayrılmaları gerekmektedir.

 Her gün öğrenciyi aynı velinin bırakıp alması 

gerekmektedir.

OKUL GİRİŞİ, GÜVENLİK, DANIŞMA



GAZİ KOLEJİNDE SINIFLAR

Sınıflarımız her öğrenciye 1,5 metrekare alan düşecek 

şekilde ayarlanmıştır.

Öğrenci dolapları koridorda bulunmakta ve sık sık 

dezenfekte edilmektedir. 

Her sınıfın girişinde, wc girişlerinde, ortak alanlarda

dezenfektan mevcuttur.

Sınıflarda doğal havalandırma kullanılmaktadır. Dersler 

hava müsaitliğine göre okul bahçesinde planlanmaktadır.

Tüm sınıflarımızda sosyal mesafeye uygun tekli 

sıralarda oturma düzeni mevcuttur.

Sınıflarımız gün içerisinde sık aralıklarla uygun şekilde 

temizlenip dezenfekte edilmektedir.

Okulumuzda çöp kovaları pedallı ve kapaklıdır. 



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Okulda kullanılacak olan alanlar dezenfekte edilmiştir, bu alanlarda doğal

havalandırma şartları sağlanmıştır.

 Okulumuzda sağlık merkezi yanında 2 adet izolasyon odası oluşturulmuştur.

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, 398

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen,

öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden

değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir. Okulda iken

semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek

ve hasta öğrenci izolasyon odasında bekletilecektir. Hasta öğrencilerin yakın

temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilecek ve İl/ilçe sağlık

müdürlüğüne bildirilecektir.



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Yurt dışına seyahat edecek olan öğrenci, veli ve çalışanlarımızdan 

seyahatten döndükten sonraki ilk 14 gün içinde en yakın sağlık 

merkezine başvurmaları gerekmektedir. Doktor muayenesi 

sonucunda konulan teşhis ve çalışan/öğrencinin okula devam 

etmesinde sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu okul 

yönetimine sunulmalıdır.

 Okulumuz 18 bin metrekare alandan oluşmakta ve gün içinde 

maksimum 1500 kişinin okula girişine izin verilmektedir. Böylece her 

bireye 12 metrekare alan düşmektedir.



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Olası temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrenci aynı yerde oturacaktır. 

Sıraların üzerine öğrenci isimleri yapıştırılmıştır.

 Öğretmenlerimizin denetiminde her ders başlangıcında 

öğrencimizin kendi sırasını temizlemesi sağlanacaktır. 

 Sosyal mesafe kuralı yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar 

tespit edilerek işaretlenmiştir.

 Okul merdivenlerinde iniş ve çıkışlardaki yoğunluğu ve karşılaşmayı 

önlemek için zemin yönlendirme işaretlemeleri yapılmıştır.

 Çay ocakları kullanıma kapatılmıştır.



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Okulumuzda bulunan klimalarda düzenli filtre bakımları yapılmaktadır.

 Kullanılan maske, siperlik ve eldiven gibi malzemelerin atılacağı kapalı 

kutular temin edilerek her kata yerleştirilmiştir.

 Ortak kullanım alanlarındaki sebiller kaldırılmıştır. Öğrencilerimizin kendi 

suluklarıyla okula gelmeleri gerekmektedir.

 Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık 

havalandırılacaktır.



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi 

yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmaktadır.

 Öğrencilerimiz maskeleriyle okula geleceklerdir ve maskeler sınıfa girene 

kadar takılı kalacaktır. Dileyen öğrenciler kendilerine ait siperliklerini de ek 

olarak kullanabilirler.  

 İlkokul, ortaokul ve lise ders saatleri çaprazlama yapılmıştır. Teneffüslerde 

lise, ilkokul, ortaokul öğrencileri bir arada gelmeyecek şekilde ders saatleri 

ayarlanmıştır.



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri öğrencimize özel olmalıdır. Öğrenciler 

arası malzeme alışverişine izin verilmeyecektir. Öğrenci kendi materyalleri ile 

ders işleyecektir. Öğrenciler zaruri eşyaları hariç (kalem, defter, maske, 

dezenfektan) çantalarında eşya taşımamaları tavsiye edilmektedir. Telafi 

programı süresince öğrenci dolapları kullanılmayacaktır.

 Sınıf ortamlarının hijyeninin devamlılığı açısından sınıflarda öğrencilere ait 

defter, kitap veya farklı malzemeler bırakılmayacaktır.

 Sınıflarda bulunan perdelerin temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmıştır ve 

düzenli aralıklarla yapılacaktır.



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler 

yapılmayacaktır.

 Sınıflarda öğretmenler zorunlu haller dışında öğretmen kendi alanının dışarı 

çıkmayacaktır, öğrenci aralarında dolaşmayacaktır.

 Tüm öğretmenlerimiz derslerde siperlik/maske kullanacaktır.

 Ortak kullanıma açık olan müzik, resim, bilgisayar vb. gibi atölyelerde ve 

laboratuvarlarda her kullanım sonrası sprey dezenfektanla temizlik 

yapılacaktır. 



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Spor salonlarına gerekli açıklamaları içeren bilgilendirici posterleri asılmıştır. 

Giriş ve çıkışlarına el antiseptiği yerleştirilmiştir. Her kullanım sonrası gerekli 

temizlik yapılacaktır. 

 Revir personelimiz koruyucu kıyafetler içinde ve dezenfeksiyon kurallarına 

uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapacaktır.

 Öğrencilerimizin okulumuz ön ve arka bahçesinde ve halı sahada sosyal 

mesafe kurallarına uygun olarak ders işlemeleri için öğretmenlerimiz 

tarafından etkinlik planları yapılmaktadır.



BİNA İÇERİSİNDE ALINAN ÖNLEMLER

 Nöbetçi öğretmen sayısı arttırılmıştır.

 Toplu etkinlikler ve törenler Covid-19 sürecinde yapılmayacaktır. Bu 

çalışmaların uzaktan yapılması planlanmaktadır.

 Mescit temizliği belirlenmiş periyotlarda yapılacaktır. Ortak kullanımı olan 

tespih, seccade ve tüm kitaplar kaldırılmıştır. Öğrenci ve personelimiz kişisel 

seccadesini kullanacaktır.



TUVALETLERDE ALINAN ÖNLEMLER

 Okulumuz lavabolarında sensörlü

musluk sistemi bulunmaktadır. Ayrıca 

sensörlü sabunluk ve temassız kağıt 

havlu makineleri bulunmaktadır. 

 El kurutucu cihazlar kullanılmayacaktır. 

 Öğrenci ve personelin kağıt havlu ve 

benzeri atıklarını atmalarını 

kolaylaştırmak için pedallı çöp kutuları 

yerleştirilmiştir.

 Lavaboların yakınına el yıkama 

adımlarını açıklayan posterler 

yerleştirilmiştir.



TUVALETLERDE ALINAN ÖNLEMLER

Her tuvalet içine el antiseptik cihazları 

yerleştirilmiştir.

Öğrencilerimiz kendi katlarında bulunan 

tuvaletleri kullanacaklardır. Her sınıf 

düzeyinin kullandığı tuvaletler ayrılmıştır 

ve öğrencilere gerekli bilgilendirme 

yapılmıştır. 

Her teneffüs sonrası tuvalet temizliği 

yapılacaktır. 

 Teması azaltmak amacıyla tuvalet ana 

giriş kapısı açık tutulacaktır. Gerekli 

noktalarda paravan sistemi kullanılacaktır.

Tuvaletler sürekli havalandırılacaktır.



YEMEKHANEDE ALINAN ÖNLEMLER

Yemekhanede bulunan masa ve sandalyeler çapraz oturma düzenine göre

ayarlanmıştır.

Öğrenciler 3 ayrı grup halinde (ilkokul, ortaokul, lise olarak) farklı saatlerde öğle

yemeği yiyeceklerdir. Her okul kendi bünyesinde öğle yemeği saatlerinde grupları

da bölerek öğrencileri yemekhaneye yönlendirecektir.

Çatal, kaşık, bıçak, peçete ve kürdan tek kullanımlık kişiye özel olarak

poşetlenecek; tuz ve karabiber de tek kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılacaktır.



YEMEKHANEDE ALINAN ÖNLEMLER

 Yemekhanemizde açık su servisi yapılmamaktadır. 

Aynı şekilde şişe su olarak devam edilecektir.

 Açık büfe uygulaması salgın tehdidi ortadan 

kalkana kadar ertelenmiştir.

 Tüm yemekhane çalışanlarının önlük, bone, 

siperlik, maske ve eldiven kullanımı sağlanacaktır.

 Öğle yemeği sırasında nöbetçi öğretmenler 

yemekhanede bulunarak düzenin sağlıklı işleyişini 

sağlayacaklardır.

 Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis 

alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu 

sağlanmaktadır. Gün sonunda çamaşır suyu ve 

sprey ile detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu 

yapılmaktadır.  



KANTİNLERDE ALINAN ÖNLEMLER

Okul kantinleri Covid-19 sürecine uygun

şekilde hizmet verecektir.

Oturma alanları sosyal mesafeye göre

ayarlanmıştır.

Kantin personeli işe özgü kişisel kıyafetlerini

(maske, bone, siperlik, eldiven) giyinecektir.

Büfe, masa ve sandalye temizlikleri sık sık

yapılacaktır ve dezenfekte edilecektir.

Kantinlerde para ile teması azaltacak olacn

kartlı sisteme geçiş yapılmaktadır.



Asansörler sadece kat görevlilerinin ağır eşya taşıma durumunda

ve engelli personel için tek kişilik kullanım olarak planlanmıştır.

Asansör zemininde her kişinin durması gereken yerler

belirlenmiştir.

Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.

ASANSÖRLER



Konferans salonu oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak

düzenlenmiştir..

Konferans salonu girişlerinde el antiseptiği bulunmaktadır. 

Salon girişleri kontrollü ve mesafeli olarak yapılmaktadır.

Boş bırakılması gereken koltuklar işaretlenmiştir.

KONFERANS SALONU



Revirlerin temizlik ve dezenfeksiyonları 

sıklıkla ve düzenli şekilde yapılmaktadır.

Revire başvuran öğrenci ve personelin 

vaka takipleri kayıt altına alınmaktadır.

Herhangi bir semptom durumunda 

birey izolasyon odasına alınmakta ve 

ilgililere bilgi verilmektedir.

Revir personeli sağlık çalışanları bulaş 

riskine uygun koruyucu elbise ve 

teçhizat kullanmaktadır.

OKUL REVİRİ



Kütüphanenin oturma düzeni sosyal mesafeye 

uygun olarak düzenlenmiştir.

Kütüphane girişinde el antiseptiği bulunmaktadır.

Kütüphanedeki tüm yüzeylerin temizlik ve 

dezenfeksiyon işlemleri sıklıkla yapılmaktadır.

Kütüphanede pandemi ile ilgili bilinç ve farkındalığı 

artırmaya yönelik uyarı talimatları, afiş ve posterler

asılmıştır.

KÜTÜPHANE



Spor salonlarının girişlerine el antiseptiği ve hijyenik ayak paspasları 

bulunmaktadır.

Spor salonlarında sosyal mesafe uyarı etiketleri bulunmakta olup pandemi ile ilgili 

bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik uyarı talimatları, afiş ve posterler asılmıştır.

Öğrencilerin kullandığı spor malzemelerinin öğrenci kullanımından sonra 

dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

Öğrencilerin salon kullanımı dönüşümlü olarak planlanmıştır.

Temaslı sporlar yapılmamaktadır.

SPOR SALONLARI 



SERVİSTE ALINAN ÖNLEMLER
 Tüm servis şoförlerinin, servis kullanacak olan çalışan ve

öğrencilerimizin servis hizmeti sırasında maske kullanımları zorunlu

olacaktır.

 Servise binen tüm öğrencilerin her gün kaydı tutulacak olup, Covid-19

tespit edilen öğrenci olduğu takdirde kendisi ile aynı servisi kullanan

tüm öğrencilerin 14 gün boyunca takibinin yapılması için aileye gerekli

bilgilendirmeler yapılacaktır.



SERVİSTE ALINAN ÖNLEMLER

 Servis araçlarına binmeden önce tüm öğrencilerimizin ve çalışanların ateşi temassız

ateş ölçerlerle servis hostesi tarafından ölçülecek, ateşi 37.3 derece üzeri olanlar

servise alınmayacaktır.

 Servis kullanımı asgari kişi taşıyacak şekilde planlanacaktır. Bakanlık açıklamaları

doğrultusunda servis kapasitesi ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

 Koltuklara numara verilecek ve öğrencilerimizin her gün aynı koltukta oturması

sağlanacaktır. Oturma listesi servise asılacaktır. Oturma listesi dışında başka kişi

servise alınmayacaktır.



SERVİSDE ALINAN ÖNLEMLER

 Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek

ve yiyecek kullanılmamalıdır.

 Servis şoförlerine servise ilk binen personel

tarafından ve sonrasında okula girişte ateş ölçümü

yapılacaktır.

 Araçlarda kolonya/el dezenfektanı hazır

bulundurulacaktır.

 Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel

dezenfeksiyon sağlanacaktır.

 Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima

kullanılmayacak, pencereler açılarak servisin sık sık

havalandırılması sağlanacaktır.



YÖNETİM, ÖĞRETMEN, PERSONEL İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER

 Öğretmenler ve diğer çalışanlar COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 

hususunda bilgilendirilmiştir.

 Yurt dışına seyahat edecek olan çalışanlarımızın, döndükten sonraki ilk 14 gün içinde en 

yakın sağlık merkezine başvurması istenecektir. Doktor muayenesi sonucunda konulan 

teşhis ve kişinin okula devam etmesinde sakınca olup olmadığını belirten sağlık 

raporunun okul yönetimine sunulması zorunlu olacaktır.

 Kendisi ile aynı ortamda yaşayan aile üyeleri veya yakın temasta olduğu kişiler arasında 

Covid-19 teşhis edilen tüm çalışanlarımızın bu bilgiyi okul yönetimi ile paylaşması 

zorunlu tutulmuştur.



YÖNETİM, ÖĞRETMEN, PERSONEL İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER

 Okul girişlerinde oluşturduğumuz alanda bilekten ateşölçer ile tüm çalışanlarımızın ateş

ölçümü yapılacaktır.

 Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanacak, tıbbi maskeler düzenli aralıklarla

değiştirilecektir.

 Asansör girişlerine el antiseptiği yerleştirilmiştir. Zemine her kişinin durması gereken

yerler işaretlenmiştir. Asansör kuralları yapıştırılmıştır. Pandemi süresince asansörler

sadece kat görevlileri tarafından hizmet amacıyla kullanılacaktır.



 Covid-19 belirtileri gösteren ya da Covid-19 hastası olan bir kişiyle temas 

durumunuz varsa okul idaresine durumu bildirerek okula gelmemeniz

gerekmektedir. 

 Okul girişleri ana giriş kapısından yapılacaktır. Okulumuz arka bahçe otoparkı 10-14 

Ağustos tarihleri arasında açık olacaktır. -1.kat kapalı tutulacaktır. 

 Girişlerde ellerinizi dezenfekte etmeniz gerekmektedir. 



ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN

Okul kimlik kartlarınızı giriş için okuttuktan sonra danışma alanında ateş 

ölçümü yaptırmanız gerekmektedir.

Sebiller kaldırılmıştır. Kendi su şişelerinizi getirmeniz gerekmektedir. 

Zümrelere her öğretmenimiz için bir şişe su bırakılacaktır.

Asansör sadece kat görevlilerinin hizmet amaçlı kullanımına açık olacaktır. 

Personel ve öğretmenler tarafından asansör kullanılmayacaktır.



ÖĞRETMENLERİMİZ İÇİN

Zümre odalarınızın temizliği ve dezenfektesi yapılmıştır. 

Zümrelerinizde tüm eşyalarınızın kişisel olması (kalem, silgi, makas, kağıt) önem 

taşımaktadır. 

Ortak malzeme kullanılmaması, kullanma durumunda ise el antiseptiği kullanmanız 

önemlidir. 

Ayrıca zümrelerde bulunan ortak bilgisayarların kullanılmaması, kişisel bilgisayarlarınızı 

getirmeniz önem taşımaktadır.

Her öğretmenimize maske ve siperlik verilecektir. Okul içerisinde maskesiz 

dolaşılmaması ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kantinlerde oturma alanları sosyal mesafeye göre ayarlanmıştır.  





KIRTASIYE VE KIYAFET SATIŞ ALANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE
ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNLEMLER

Kitap - kırtasiye ve kıyafet satış alanları toplum 

tarafından sıklıkla kullanılan, ürün temasının olduğu buna 

karşılık kalabalık ortamları nedeni ile COVID-19 

yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor 

olabileceği alanlardır. 

Bu nedenle veliye yardımcı olmak amacı ile ihtiyaç 

listeleri okulumuz web sayfasından ve K12 Netten ilan 

edilmiştir.

 Görünür yerlere COVID-19 kapsamında alınması 

gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske 

kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) 

asılmıştır.

Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan 

(burun ve ağız kapalı şekilde) veliler içeri alınmayacaktır.



KIRTASIYE VE KIYAFET SATIŞ ALANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE
ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNLEMLER

Çalışan ve veli dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacaktır.

 Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalıdır.

Sıra beklenmesi gereken her yerde (iç ve dış alanlar dâhil) sosyal mesafe işaretlerine 

uyulmalıdır.

Sıra bekleyen veliler satış yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş 

işaretlerde beklemelidir.

Satış yeri girişinde veliler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en 

az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulacaktır.

El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecek her zaman dolu 

olması sağlanacaktır.



KIRTASIYE VE KIYAFET SATIŞ ALANLARI İLE 
İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE

ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 
ÖNLEMLER

Velilerin girişte bu ürünleri kullanmaları önemlidir.

Velilerin ürünlerle temasını mümkün olduğu kadar 

azaltacak önlemler alınmıştır.

Velilerin inceleme amacı ile el temasının yoğun olduğu 

dayanıklı ürünlere belirli periyotlarla %70 alkol içeren 

dezenfektan spreyle püskürtülerek dezenfeksiyonu 

sağlanacaktır.

Veli tarafından incelenip alınmayan raf ürünleri, 

mümkün olduğu kadar raftaki ürünlerin en altına veya 

arkasına yerleştirilecektir.



KIRTASIYE VE KIYAFET SATIŞ ALANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE
ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNLEMLER

Velilerin tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme 

yapmaları önemlidir.

Velilerin satış yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve 

içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi 

okuması önemlidir.

Velilere sosyal mesafeyi koruma ve maske/siperlik kullanımı 

konusunda  uyarı yapılacaktır.

Veliler, diğer veli ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi 

sağlamaları hususunda dikkatli olmalıdır.

Veliler, satış yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere 

dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.



KIRTASIYE VE KIYAFET SATIŞ ALANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE
ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNLEMLER

Veliler satış yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa 

süre kalmalıdır.

Veliler kitap reyonları ve rafları arasında 

dolaşmamalı, kitapları karıştırmamalı, görevliden 

yardım istemelidir.

Satış alanının her gün düzenli olarak temizliği 

yapılacak ve havalandırmasına önem verilecektir.

Kıyafet deneme kabinleri mümkün olduğu kadar 

kullanılmamalı, içeride kalma süresi sınırlı olmalıdır. 

(10 dakikayı geçmemeli).

Deneme kabinlerinde kesinlikle maskeler 

çıkarılmamalıdır. 



KIRTASIYE VE KIYAFET SATIŞ ALANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME VE
ALANLARINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖNLEMLER

Her giyim kabininde maskeler çıkarılmamalıdır.

Kabinlerde yüzeylere dokunmamaları için uyarı yazıları 

bulunmaktadır.

Her öğrenciden sonra kabin havalandırılmaktadır.

Kabinler kullanılmadığı zamanlarda kapı/perdeler açık 

bırakılmakta ve havalandırmanın sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Denenip alınmayan raf ürünleri, katlandıktan sonra raftaki 

ürünlerin en altına yerleştirilmektedir.



VELİLERİMİZ İÇİN
 Zorunlu haller dışında binaya ziyaretçi (veli

dahil) alınmayacaktır.

 Öğrencinin gün içinde okuldan alınması

gerektiğinde, veli tarafından öğrenci

işlerine ya da ilgili müdür yardımcısına e-

posta ile izin talebinin ilgili günün

sabahında bildirilmesi ve onay sonrasında

okul güvenlik görevlisi kabini önünden

öğrencinin teslim alınması gerekmektedir.

 Aile bireyleri arasında Covid-19

semptomlarına rastlanırsa, öğrencinin

kesinlikle okula alınamayacağını anlayışla

karşılamanızı rica ederiz.



VELİLERİMİZ İÇİN

 Öğrenci gelmeyeceği zaman okulun bilgilendirilmesini rica ederiz. 

Okula gelmeyen öğrenciler MEB tarafından da takip edilecektir.

 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Veli Taahhütname” 

Formunun doldurulup imzalanmasını ve 17 Ağustos 2020’ye 

kadar ilkokul ve ortaokul velilerimizin gaziilk98@gmail.com,  lise

velilerimizin guv.lise.kayit@gmail.com adresine iletilmesini rica 

ediyoruz. 

 Zorunlu hallerde gelen misafirlerin maske takması ve hijyen 

kurallarına uyması sağlanacaktır.

mailto:gaziilk98@gmail.com
mailto:lise


EK 1
Ek- 1 – Taahhütname
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME
Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile 
içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane 
yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu 
kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim. 
Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul 
yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. …/… / 2020

Taahhüt eden veli/vasinin adı soyadı: İmza:
Öğrencinin adı-soyadı:

Okul Yetkilisi: 




