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Tüm veli girişleri okulun ana güvenlik kapısından yapılır ve ateşleri termal 

kameralarla ölçülür.

Veliler okul içerisine acil bir durum olmadıkça alınmayacaklardır..

Velilerin okulda bulunmalarını gerektiren durumlarda maske takmaları 

zorunludur.

 Yapılan ölçümde ateşi kritik seviyenin üstünde çıkan veli için acil durum 

prosedürü uygulanır. Veli izole odasına alınarak gerekli yerlere bilgi verilir.

 Okula girerken sosyal mesafeye dikkat edilerek geçilir ve el dezenfektanı 

sıkılır.

 Veliler okula girmeleri gereken durumlarda hijyen paspasına ayakkabılarını 

sileceklerdir.



MASKE KULLANIMI
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Velilerin öğrencileri bırakırken ve alırken  maske takmaları zorunludur.

Veliler okul içerisine alınmayacaktır. Okul bahçesinde ve zorunlu hallerde 

okul içerisinde bulunacakları durumlarda maske takarak sosyal mesafe 

kuralına dikkat edecekler ve el antiseptiği kullanacaklardır.



OKUL BAHÇESİ

 Velilerin okul bahçesinde bulunmaları gereken durumlarda maske takmaları 

zorunludur.

 Veliler okul bahçesinde sosyal mesafeye dikkat edecekler ve el dezenfektanı 

kullanacaklardır.



OFİSLER (İDARİ ODALAR,REHBERLİK SERVİSİ vb.)
 Müdür, müdür yardımcısı, rehberlik servislerine içeride bir veya birileri varken 

girilmeyecektir. Kapı önünde yığılma yapmayacak, aynı anda 2’den fazla veli 

odaya alınmayacaktır.

Ofislerde maskesiz bulunulmayacak ve sosyal mesafeye dikkat edilecektir.



TUVALETLER ve LAVABOLAR

Tuvaletlerde aynı anda 3 veliden fazla bulunmamalıdır.

Veliler el temasını önlemek için temassız kâğıt havlu,sıvı sabun, lavabo 

bataryalarıyla dezenfekte işlemlerini yapar.

Klozet kullanımında azami temizliğe dikkat eder.

Her tuvalet ve lavabo kullanımından sonra ellerin dezenfekte edilmesi için 

lavabo giriş-çıkışlarında alkol bazlı el antiseptiği dispenserleri bulunacaktır.



REVİR

Velilerin revire girmesi gereken acil durumlarda maske takmaları zorunludur.

Velilerin sıra olduğu durumlarda revir önünde sosyal mesafeye uygun bir 

şekilde beklemeleri gerekmektedir.



SPOR SALONLARI

 Velilerin spor salonlarında bulunmaları gereken durumlarda maske takmaları 

zorunludur.

 Spor salonlarının girişlerine alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.

 Veliler spor salonlarında bulunmaları gereken durumlarda sosyal mesafe 

uyarı etiketlerine dikkat etmelidir.



ASANSÖRLER

Velilerin acil durumlar dışında asansör kullanması yasaktır.

Velilerin asansörü kullanmaları gereken acil durumlarda maske takmaları ve 

sosyal mesafeye dikkat etmeleri zorunludur.



KONFERANS SALONU
Veliler konferans salonunda yapılacak bir etkinliğe katılacakları zaman, 

sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan düzenlemeye uygun olarak 

oturacaklardır.

Veliler konferans salonunda mutlaka maske takacaklardır.

Konferans salonlarında klima çalıştırılmayacaktır.



KÜTÜPHANE

 Kütüphane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.

 Veliler kütüphanede bulunmaları gereken durumlarda önce el dezenfektanı 

kullanacaklardır.

 Veliler  kütüphanede sosyal mesafeye uyacaklardır.

 Veliler kütüphanede mutlaka maske takacaklardır.


