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OKUL GİRİŞİ,GÜVENLİK,DANIŞMA
• OKUL GİRİŞİ, GÜVENLİK, DANIŞMA

 Öğrenciler okula maskeyle gireceklerdir.

 Tüm öğrenci girişleri okulun ana güvenlik kapısından yapılır.

Geçiş esnasında tüm öğrencilerin ateşleri termal kameralarla ölçülür.

 Yapılan ölçümde ateşi kritik seviyenin üstünde çıkan öğrenci için acil durum 

prosedürü uygulanır. Öğrenci izole odasına alınarak gerekli yerlere bilgi 

verilir.

 Okulla girerken sosyal mesafeye dikkat edilerek geçilir ve el dezenfektanı 

sıkılır.

 Öğrenciler okul girişinde bulunan hijyen paspasına ayakkabılarını 

sileceklerdir.



MASKE KULLANIMI

• MASKE KULLANIMI

Her öğrenci gün içinde kullanacağı maskesini  yanında getirir.

Öğrenci kullandığı maskesini uygun şekilde takar.

Öğrenciler okula giriş, çıkışlarda, teneffüslerde ve diğer alanlarda maske 

takarlar.

Öğrenciler sınıflarında da  maskeleriyle duracaklardır.



KANTİN

 Kantin bölgesinde yeme içmenin dışında mutlaka maske takılmalıdır.

 Ortaokul ve lise öğrencilerimizin kantinleri ayrıdır. Beklemeye mahal vermemek için iki görevli kantinde hizmet etmektedir.

Nöbetçi öğretmen kantin metrekaresine göre 4 metrekare alan kalacak şekilde öğrenci girmesine izin vermektedir.

Ortaokul Kantin Kullanma Saatleri:

a. 1. Teneffüs 7-8. Sınıflar Kantin kullanabilecekler (9.40-10.00)

b. 2. Teneffüs 5-6. Sınıflar Kantin kullanabilecekler (10.40-10.50)

c. 3. Teneffüs 7-8. Sınıflar Kantin kullanabilecekler (11.30-11.40)

d. Öğlen arasında 7-8. Sınıfların Kantin kullanım saat aralığı (12.20-12.40)

e. Öğlen arasında 5-6. Sınıfların Kantin kullanım saat aralığı (12.50-13.10)

f. 4. Teneffüs 7-8. Sınıflar Kantin kullanabilecekler (13.40-13.50)

g. 5. Teneffüs 5-6. Sınıflar Kantin kullanabilecekler (14.30-14.40)

h. 6. Teneffüs 7-8. Sınıflar Kantin kullanabilecekler (15.20-15.35)



KANTİN

 Kantin bölgesinde yeme içmenin dışında mutlaka maske takılmalıdır.

 Ortaokul ve lise öğrencilerimizin kantinleri ayrıdır. Beklemeye mahal vermemek için iki görevli kantinde hizmet etmektedir.

Nöbetçi öğretmen kantin metrekaresine göre 4 metrekare alan kalacak şekilde öğrenci girmesine izin vermektedir.

Lise Kantin Kullanma Saatleri:

a. 1. Teneffüs Anadolu Lisesi Kantin kullanabilecekler (9.55-10.05)

b. 2. Teneffüs Fen Lisesi Kantin kullanabilecekler (10.45-10.55)

c. 3. Teneffüs Anadolu Lisesi Kantin kullanabilecekler (11.35-11.45)

d. 4. Teneffüs Fen Lisesi Kantin kullanım saat aralığı (12.25-12.35)

e. Öğlen arasında Anadolu Lisesi Kantin kullanım saat aralığı (13.15-13.30)

f. Öğlen arasında Fen Lisesi Kantin kullanım saat aralığı (13.30-13.45)

g. 4. Teneffüs Fen Lisesi Sınıflar Kantin kullanabilecekler (14.40-14.50)

h. 5. Teneffüs Anadolu Lisesi Kantin kullanabilecekler (15.30-15.40)



OKUL BAHÇESİ

Okul bahçesi teneffüs saatlerinin ilkokul , ortaokul , 

Anadolu ve Fen Lisesi teneffüs saatlerinin ayrı 

olması ile birlikte ayrı saatlerde kullanılmaktadır. 

Her okulun bahçeye giriş ve çıkış merdivenleri 

ayrılmış ve kullanabilecekleri merdivenler 

öğrencilere duyurulmuştur.



SINIFLAR

Sınıflarda sosyal mesafeli oturabilmek için öğrenci dolapları 

koridorlara alınmıştır. Her ders başlamadan önce ihtiyacı olan 

eşyasını dolabından alacak, sınıfına geçecektir.

Her sınıfın girişinde alkol bazlı antiseptik madde dispenserleri

bulundurulacaktır. Öğrenci derse girişlerde ellerini dezenfekte 

edebilecektir.

Tüm sınıflarımızda sosyal mesafeye uygun tekli sıralarda oturma 

düzeni mevcuttur. Her öğrenci sadece kendi sırasına oturacak, yer 

değiştirmeyecektir.

Öğrenci teneffüslerde sınıfta bulunduğu zamanlarda mutlaka 

maskesini takacaktır.



CEP TELEFONU

Öğrenci, COVİD-19 salgını nedeniyle hijyen önlemleri kapsamında cep 

telefonunu okula getirmemelidir.

Öğrencinin telefonu COVİD-19 tedbirleri kapsamında idare telefonları teslim 

alınmayacaktır.

Öğrenciler okul sekreterliği ve yöneticileri aracılığıyla gün içerisinde velilerine 

telefonla ulaşabilirler.



ATÖLYELER /LABORATUVARLAR

Her atölye ve laboratuvarın girişinde alkol bazlı antiseptik madde dispenserleri

bulundurulacaktır. Öğrenci derse girişlerde ellerini dezenfekte edebilecektir.

Atölye ve laboratuvarlarda sosyal mesafeye uygun tekli sıralarda oturma

düzeni mevcuttur. Her öğrenci sadece kendi sırasına oturacak, yer

değiştirmeyecektir.



OFİSLER (İDARİ ODALAR,REHBERLİK SERVİSİ vb.)

Öğrenci; müdür, müdür yardımcısı, rehberlik servislerine içeride bir veya 

birileri varken girmeyecek, kapı önünde yığılma yapmayacak, aynı anda 

2’den fazla öğrenci odaya alınmayacaktır.

Ofislerde maskesiz bulunulmayacaktır.



TUVALETLER ve LAVABOLAR

Tuvaletlerde aynı anda 3 öğrenciden fazla bulunmamalıdır.

El temasını önlemek için temassız kâğıt havlu,sıvı sabun, lavabo bataryalarıyla öğrenci 

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.

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.



REVİR

Öğrenciler revire maskeyle girerler.

Acil durumların dışında revire sevk ilgili idareciden sevk kâğıdı alınarak 

yapılır.

Revir önünde sıra varsa sosyal mesafeye uygun bir şekilde beklenmelidir.



SPOR SALONLARI

Spor salonlarında yapılan derslerde öğretmen, tedbirlere uygun olarak 

öğrenci maskesini çıkarmasına izin verebilir. Ders öncesinde ve sonrasında 

mutlaka maskesini takmalıdır.

Spor salonlarının girişlerine alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.

Öğrenciler spor salonlarında sosyal mesafe uyarı etiketlerine dikkat etmelidir.

Öğrenciler salon kullanımında öğretmenlerimizin yönlendirmelerine göre 

hareket etmeli, sosyal mesafeye uymalıdır.



ASANSÖRLER
• ASANSÖRLER

Öğrencilerin acil durumlar dışında asansör kullanması yasaktır.

Acil durumlarda asansör tek kişiliktir.



KONFERANS SALONU

Öğrenciler, konferans salonunda yapılacak bir etkinliğe katılacakları zaman, 

sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan düzenlemeye uygun olarak 

oturacaklardır.

Öğrenciler konferans salonunda mutlaka maske takacaklardır.

Konferans salonlarında klima çalıştırılmayacaktır.



KÜTÜPHANE

 Kütüphane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.

 Öğrenciler kütüphaneye girmeden önce el dezenfektanı kullanacaklardır.

 Öğrenciler kütüphanede sosyal mesafeye uygun olarak oturacaklardır.

 Öğrenciler kütüphanede mutlaka maske takacaklardır.



OKUL SERVİSLERİ
Öğrencilerin servise inip binerken ateş ölçümü yapılacaktır.

Ateşi kritik seviyede olan öğrencinin servise binmesine izin verilmeyecektir.

Öğrenci serviste sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edecektir.

Her bir öğrenci serviste kendine belirlenen aynı yerde oturacaktır.

Tüm servis şoförlerinin, servis kullanacak olan çalışan ve öğrencilerimizin servis 
hizmeti sırasında maske kullanımları zorunlu olacaktır.

Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.

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.


