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PANDEMİ DÖNEMİ
UYGULAMA KILAVUZU

Değerli Velimiz,
İhlas Koleji olarak 25 yıldır olduğu gibi bugün de öğrencilerimizin pandemi sürecinde hiçbir
mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alıyor, planlamalarımızı yapıyor ve süreçle ilgili
her türlü detayı siz değerli velilerimiz ve öğrencilerimizle paylaşıyoruz.
COVID-19 virüs gündemi Türkiye’de yoğun olarak hissedildiğinden beri İhlas Koleji olarak
her türlü tedbiri en üst düzeyde alarak çalışmalarımızı planladık. Yeni öğretim yılında da
bakanlığın talimatları ve kendi özel planlamalarımız doğrultusunda öğrencilerimizin ve tüm
çalışanlarımızın sağlığını koruyacak şekilde önlemlerimizi alacak ve eğitimde hiçbir aksamaya
meydan vermeden çalışmaya devam edeceğiz.
Bu kılavuzda 2020-2021 öğretim yılında İhlas Koleji olarak alacağımız tedbirler, okul,
öğrenci, veli sorumlulukları ve genel çalışma planımız detaylı olarak anlatılmıştır.
Bu süreçte öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz hem sizinle hem de öğrencilerimizle irtibat
halinde olmaya devam edeceklerdir.
Biz işimizin başındayız! İçiniz rahat olsun!
Sağlıklı günler diliyoruz.
İhlas Koleji
Genel Müdürlüğü

SAĞLIK VE HİJYEN TEDBİRLERİ

1.1. Ortak Kullanım Alanları
Ortak kullanım alanlarında öğrencilerimizin sosyal mesafe kurallarına uymaları, maskelerini
takmaları ve hijyen kurallarını yerine getirmeleri için uyarılar içeren görseller asılacaktır.
Nöbetçi öğretmenler ve idareciler öğrencilerimizin teneffüslerde yakın temas halinde
olmalarını engellemek için uyarılarda bulunacaklardır.
Öğrencilerin asansör kullanmaları yasaktır. Öğretmen ve velilerimiz de gerekli olduğu
hallerde asansörlerin önünde bulunan kişi sınırlamaları ve mesafe uyarılarına göre
kullanacaklardır.
Okulda öğrencilerin temas ettiği tüm alanların temizlik periyotları sıklaştırılacak, lavabolar
her teneffüs çamaşır suyu katkılı dezenfektanlarla temizlenecektir.
Tüm lavabolara anti bakteriyel sabun konulacak ve öğrencilerin tuvalete girmeden ve
çıktıktan sonra ellerini nasıl yıkamaları gerektiği görsellerle anlatılacaktır.
Okul lobilerine, yemekhane girişleri ve okulun diğer merkezi alanlarına konulan
dezenfektan sıvılarıyla, öğrencilerin sıklıkla ellerini temizlemeleri sağlanacaktır.
Teneffüslerde bütün kapı kolları dezenfektan maddesiyle temizlenecektir.
Günlük temizliklerin yanında, okullarımız özel dezenfektan madde ve özel ekipmanlarla
düzenli olarak dezenfekte edilecektir.
Kullanılan maske veya eldiven gibi malzemelerin atık kutularına atılması ve imha edilmesi
sağlanacaktır. Bu atık kutularının kapakları mutlaka kapalı tutulacaktır.
Öğretmenler odasına veya zümre odalarına dışarıdan ziyaretçi veya misafir kabul
edilmeyecektir.
Mescit ve şadırvanlar günlük olarak dezenfektan maddelerle temizlenecektir.

1.2. Derslik ve Atölyeler
Kampüs genelinde bulunan derslik, atölye veya oyun alanları belirli gruplar için ayrılacak
ve gruplar arası geçişi önlemek için tedbirler alınacaktır.
Öğrencilerin ortak olarak kullandıkları atölye, spor salonu veya görsel sanatlar dersliği gibi
mekanların temizliği her ders sonrası yapılacak, bir sonraki sınıf gelene kadar temas edilen
tüm yüzeyler ve kullanılan malzemeler dezenfektan madde ile silinecektir.
Dersliklerde yer alan ortak temas yüzeyleri, bilgisayar, kitap dolabı veya çöp kutusu gibi
malzemeler için hijyen ve sanitasyon programları oluşturulacak ve uygulanacaktır.
Beden eğitimi dersi öncesinde soyunma odası kullanımı alan genişliğine göre sınırlanacak,
öğrencilerin odayı gruplar halinde kullanmaları sağlanacaktır.
Okullardaki tüm derslikler nöbetçi öğretmen ve ilgili müdür yardımcısının kontrolünde her
teneffüs havalandırılacaktır.
Dersliklerde klima kullanılmayacaktır. Okulun bazı alanlarında kullanılması durumunda ise
periyodik olarak bakımı yapılacak ve dezenfekte edilecektir.
Spor salonu, soyunma odaları, tuvaletler, okul lobileri gibi ortak kullanım alanlarına konan
dezenfektan sıvılarının öğrenciler tarafından kullanılması için gerekli uyarılar yapılacaktır.

1.3. Yemekhane ve Kantin
Yemekhanelerde sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni ayarlanacak ve
öğrencilerin her gün aynı yere oturmalarını sağlamak için isimlikler kullanılacaktır.
Yemekhane ve kantinde bulunan tabak, kaşık, çatal ve bardak gibi malzemeler hijyen
kurallarına uygun olarak kullanılacaktır.
Yemek servisi yapacak personelin kullanacağı maske ve bone gibi malzemeler tek
kullanımlık olacak ve kullanım sonrasında atık kutularına bırakılacaktır.
Kampüslerde yemek saatleri özel olarak ayarlanarak yoğunluklar önlenecektir.
Teneffüslerde kantinlerde yoğunluk yaşanmaması için sınıf bazında kantin kullanım
takvimleri oluşturulacak ve öğrenciler bu plana göre kendilerine ayrılan teneffüslerde kantini
kullanabileceklerdir.
Kantin alanlarındaki masalar tek sandalyeli olacak şekilde ayarlanacak ve toplu oturumlara
izin verilmeyecektir.

1.4. Servis Kullanımı
Öğrenciler servise mutlaka maskeyle bineceklerdir.
Öğrencilerin servis aracında hangi koltuğa oturacakları belirlenecek ve yer değiştirmeler
asla yapılmayacaktır.
Servis şoförleri ve hostesler de maske kullanacak ve sosyal mesafeye uygun
davranacaklardır.
Servis araçlarında gerekli görüldüğü durumlarda hostes tarafından ateş ölçümü
yapılacaktır.
Servis araçları her kullanımdan sonra özel dezenfektan maddelerle temizlenecektir.
Ayrıca her araçta mutlaka el temizlik sıvıları bulundurulacaktır.
Servis araçları okula ulaştıktan sonra camları açık bırakılacak ve okul bitimine kadar
havalandırılması sağlanacaktır.
Servis firmasına bağlı personel hijyen ve sosyal mesafe kurallarıyla ilgili olarak okul idareleri
tarafından düzenli olarak bilgilendirilecektir.
Servis şoförleri ve hosteslerin de her gün ateş ölçümleri yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.

1.5. Farkındalık Çalışmaları
El yıkama yöntemleri, genel sağlık kuralları ve hijyenle ilgili çeşitli posterler öğrencilerin
görebilecekleri yerlere asılarak farkındalık sağlanmaya çalışılacaktır.
Okul yöneticilerimiz yemek saatinde yemekhanede bulunarak, yemek öncesinde ve
sonrasında öğrencilerimizin ellerini yıkadıklarından emin olacaklardır.
Okul hemşireleri tarafından sınıflarda düzenli kontroller yapılacak, hastalık belirtisi olan
öğrenciler için izolasyon odaları kullanılacak ve temas sıfıra indirilecektir.
Öğrencilerin pandemi sürecinde hangi kurala niçin uyacaklarına yönelik bir farkındalık
oluşturmak için hem öğretmenler hem de sağlık personeli öğrencilere bilgilendirme
yapacaklardır.
Teneffüslerde merkezi ses sistemi üzerinden sosyal mesafe ve hijyenle ilgili uyarılar
yayınlanacak ve konunun her zaman öğrencilerin gündeminde olması sağlanacaktır.
Okula gelen her türlü malzeme özel bir odaya alınarak dezenfekte edilecek, daha sonra
ilgili yerlere gönderilecektir.

TOPLU ETKİNLİKLER

2.1. Öğrenci etkinlikleri
Öğrencilerin toplu olarak konferans salonunda olmasını gerektiren organizasyonlar, şehir
içi/dışı geziler ve okul dışına çıkmayı gerektiren sosyal etkinlikler yapılmayacaktır.
Öğrencilerin toplu halde bulunması gereken durumlarda, oturum düzeni sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak ayarlanacak, öğrenci sayısı salon kapasitesinin üçte birini
geçmeyecek şekilde planlama yapılacaktır.
Pazartesi ve Cuma günleri yapılan bayrak törenleri eş zamanlı olarak sınıflarda yapılacaktır.
Hava durumuna bağlı olarak, öğrencilerin toplu halde bulunmalarını gerektiren etkinlikler maske,
sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek kampüslerimizin açık alanlarında yapılacaktır.
Yarışmalar ve sunum gerektiren etkinlikler mümkün olması durumunda online
platformlarda gerçekleştirilecektir.

2.2. Veli Toplantıları ve Görüşmeleri
Bu süreçte veli iletişimi yoğun olarak telefon ve online platformlar üzerinden
gerçekleştirilecektir. Mecburi haller dışında velilerin okul binalarına girmemeleri
sağlanacaktır.
Mecburi durumlarda öğretmen-veli görüşmeleri yüz yüze yapılabilecek, ancak bu
görüşmelerde sosyal mesafe şartları sağlanacak ve mutlaka maske kullanılacaktır.
Veli çayları veya okul aile birliği tarafından düzenlenen veli etkinlikleri bu süreçte
planlanmayacaktır.

2.3. Öğretmen Toplantıları
Pandemi sürecinde öğretmen ve zümre toplantıları online olarak yapılacak, öğretmenlerin
toplu olarak bir arada olmalarını gerektiren ortamlardan uzak durulacaktır.
Okul içinde yüz yüze toplantı gereken durumlarda toplantı süreleri kısa tutulacak, toplantı
öncesinde ve sonrasında ortam havalandırılacaktır.
Toplantı ortamlarında oturma düzeni sosyal mesafeye göre ayarlanacaktır.
Öğretmenlerin ders dışı zamanlarda zümre odalarında durmaları sağlanacak, okul içindeki
hareketlilik minimuma indirilecektir.
Öğretmenlere yönelik sene içinde düzenlenen hizmet içi eğitim seminerleri yine online
platformlar aracılığıyla yapılacaktır.
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SORUMLULUKLAR

3.1. Öğrenciler
Veliler her sabah öğrencilerin ateşini ölçecek ve gerekli hallerde okula bilgi vereceklerdir.
Ayrıca okul içinde de belirli aralıklarla ateş kontrolleri yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.
Öğrenciler evden çıkarken mutlaka maske takacak ve okula maskeli olarak gireceklerdir.
İhtiyaç durumunda maskesi olmayan öğrencilere maske temini sağlanacaktır.
Öğrenciler bu süreçte evden oyuncak, materyal veya herhangi bir ders malzemesi
getirmeyeceklerdir. Getirilmesi durumunda ilgili kişiler tarafından bu malzemeler atık
kutularına konacaktır.
Öğrencilerin malzeme alışverişi yapmaları önlenecek, herkesin mutlaka kendi eşyalarını
kullanmaları sağlanacaktır.
Hijyen tedbirleri konusunda okul hemşiresi ve öğretmenler tarafından düzenli eğitimler
verilecek, bu tedbirlerin öğrenciler için bir yaşam tarzı haline gelmesi için gayret
gösterilecektir.
Hastalık belirtisi olan öğrenciler izolasyon odasına alınacak ve alınacak tedbirler
kapsamında ailelerine ulaştırılması sağlanacaktır.
Okul binasına giren her öğrencinin sınıfına ulaşmadan önce mutlaka ellerini dezenfekte
etmeleri sağlanacaktır.
Öğrenciler hapşırma, öksürme veya burun silmek için yanlarında tek kullanımlık mendil
bulunduracaklar ve kullandıkları mendilleri atık kutusuna atacaklardır.
Öğrenciler mendil kullanımı gerektiren durumlardan sonra mutlaka sabun kullanarak
ellerini 20 saniye boyunca yıkayacaklardır.
Öğrencilerin gün içinde yemek ve benzeri sebeplerle dışarı çıkmaları yasak olacaktır.

3.2. Çalışanlar
Tüm çalışanların ateşleri sabah ilgili personel tarafından ölçülecek ve kayıt altına
alınacaktır.
Okul çalışanlarının tüm zamanlarda maske takması sağlanacak ve belirli aralıklarla
maskeler değiştirilecektir.
Temizlik personeli hijyen çalışmalarını yaparken eldiven kullanacak ve temizlik bittikten
sonra eldivenler atık kutularına atılacaktır.
Mesai saatleri içinde personel okul dışına çıkmayacaktır.
Hastalık belirtisi gösteren çalışanlar hemen izolasyon odasına alınacak ve sağlık
personelinin müdahalesi sonrasında gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.
Öğretmenler odası ve zümre odalarındaki oturma düzenleri sosyal mesafeye göre
ayarlanacaktır.
Ortak imzalanması gereken belgeler için her öğretmen kendi kalemini kullanacak, ortak
kalem kullanımından kaçınılacaktır.

3.3. Veliler
Alınacak tedbirler konusunda velilerin okula destek olmaları bu süreçte büyük önem arz
etmektedir. Özellikle öğrencilerde hijyen konusunda farkındalık sağlanması için okul-aile
işbirliği sağlanacaktır.
Evde temizlik ve hijyen kurallarına uymayan öğrencilerin okulda da uyumsuzluk yaşaması
muhtemeldir. Bu yüzden velilerimizin ev içi kurallarını oluşturması ve mutlaka uyulmasını
sağlanması okul ortamı açısından da önemlidir.
Çocuklarının okul dışında kalan zamanlarda kalabalık ortamlara girmemesi velilerin
sorumluluğundadır. Okul dışında kurallara uymayan bir öğrencinin, okul içinde kurallara
uymakta zorlanacağı bir gerçektir.
Her veli kendi çocuğunun sağlık durumunu yakından izleyecek, ateş veya öksürük gibi
belirtiler olduğunda çocuğunu okula göndermeyecektir.
Pandemi sürecinde daha önceki yıllarda olduğu gibi sınıfta doğum günü kutlamaları
yapılmayacaktır ve bununla ilgili velilerimizin okula destek olması gerekmektedir.

