
 

 

Değerli Velimiz, 

 

2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile 31 Ağustos 2020 

Pazartesi günü yüz yüze olacak şekilde başlayacaktır. ENKA Okulları olarak bizler de 17 Ağustos 2020 

tarihinde telafi eğitimine tüm seviyelerde başlayacak ve 2020 – 2021 Eğitim Öğretim yılına da 31 Ağustos 

2020 itibariyle geçeceğiz. Ayrıca 4 ağustos 2020 tarihinde 12. Sınıflarımız için Üniversite Hazırlık Kursumuz 

başlamıştır. 

 

Yürüttüğümüz çalışmalar, yeni normlar ile birlikte okulların açık olduğu, hibrit eğitim modelinin ya da 

uzaktan eğitim modelinin uygulandığı durumlar için gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından yapılacak açıklamaya göre uygulanacak olan eğitim modeli hakkında bilgilendirme süreçte 

yapılacaktır. 

 

 

1. Okullar yüz yüze eğitimle açılır ve devam eder. 

Bu durumda önceliğimiz okulda herkesin sağlığını ön plana alarak, sosyal mesafenin 

korunması, maske kullanımı ve artırılmış hijyen tedbirleriyle eğitimi sürdürmektir. Bu konuda 

hazırlıklı olduğumuz alternatif planlar kapsamında, öğrencilerin olabildiğince sabit sınıflarda 

ders yapması ve aynı sırayı kullanması sağlanacaktır. 

 

2. Okullar uzaktan öğretim ile başlar ve sadece uzaktan öğretim ile devam eder. 

Okulların yeniden uzaktan öğretime dönmesi durumunda haftalık ders programları 

hazırlanarak, Google Meet ve Zoom platformu üzerinden senkron ve diğer platformların 

(Seesaw, Google Classroom, iBook) aktif kullanımı yardımıyla asenkron derslere devam 

edilecektir. 

 

3. Eğitim yüz yüze ve uzaktan öğretim olarak birlikte yürütülür. 

 Okul yüz yüze eğitimle, uzaktan eğitimi de içerecek bir yapıyla devam edecek.  

Sınıflardaki öğrenci sayılarının azaltılması amacıyla belirli sayıda öğrencinin sınıftayken, geri 

kalan grubun evden okul gününü takip etmesi sağlanacak ve dönüşümlü olacaktır. 

 

Okulumuzda salgınla mücadele için hijyen ve sanitasyon koşullarını geliştirip, kurduğumuz ekiple 

uygulamaları yakından takip ediyoruz. 

  

Okullarda daha etkin bir hijyen yönetimiyle çocukların, personel ve ailelerin hastalık yükünü azaltmayı 

hedefliyoruz. Bu sayede sağlıklı ortamdaki sağlıklı çocuklar, daha etkili bir eğitim öğretim ortamına kavuşacak 

ve okulda hijyen kurallarını öğrenen çocuklarımızın yaşamları boyunca daha bilinçli olacaklarına inanıyoruz. 

 

Hazırladığımız ENKA Okulları Salgından Korunma Rehberi ‘nde korunmak için yapılan uygulamaları 

bir eylem planına yansıttık. Eylem planında, dezenfektanların nerede bulunacağı, okula girişte hangi 

kontrollerin yapılacağı, sınıflarda sıra dizilimi ve yerleşim planı detayları, havalandırmanın nasıl sağlanacağı, 

şüpheli bir durumla karşılaşıldığında uygun alanın belirlenerek ilgili kişilerin izole edilmesi gibi bilgilerin tespit 

edildiğini göreceksiniz. Öğrencilerimizi okula taşıyan servisler de dahil olmak üzere derslikler, sosyal alanlar, 

koridorlar, laboratuvarlar, bölüm odaları ve yemekhane gibi tüm bölümlerde hijyenik koşulların okul 



 

 

tarafından sağlanıp planlı olarak sürdürülmesini sağlamak için tüm okul toplumunun alınan tedbirleri bilmesi 

ve kurallara titizlikle uyması gerekmektedir. 

 

Okul kampüsümüzde ve çalışma koşullarında hijyen ve sağlık güvenliği çalışmaları yapılmaktadır. Bu 

olağanüstü dönemin başarıyla geçmesinde sizlerle dayanışma içerisinde olmanın büyük rolü olduğuna 

inanıyoruz. Bu dönemde edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda yapacağımız  yeniliklerle ve sizlerle iş birliği 

içinde yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize en güvenli ve en verimli ortamları sağlayacağız.  
 

Bu süreçte T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Çalışma Bakanlığı, Dünya Sağlık 

Örgütü  prosedürlerini, ülkemizde ve dünyada okullardaki uygulamaları yakından takip ederek okulumuzu, 

öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın daha sağlıklı bir ortamda bulunmaları için hazırladık. ENKA Okulları 

Salgından Korunma Rehberi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “Hijyen ve Enfeksiyon Önleme 

Kılavuzu” doğrultusunda hazırlanmıştır. 

 

ENKA OKULLARI SALGINDAN KORUNMA REHBERİ 

 

COVID-19`un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Okullar toplu bulunulan yerlerden 

olduğu için COVID-19 bulaşma açısından risklidir. Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için 

yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve 

okul çalışanlarının üzerine düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç öğrenciler ve çalışanlar için sabah evde 

başlar ve yine akşam evde tamamlanır.  

 

Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el 

temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri 

asılmıştır. Okul binası girişleri, koridorlarda ve dersliklerde el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

 

COVID-19 riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır. Bu rehberin ekinde yer alan 

Bilgilendirme Formu ve Taahhütname yi (Ek 1) doldurup okul idaresine teslim etmenizi önemle rica ederiz. 

 

COVID-19 riskinin okula taşınmaması için öğrencide ateş, öksürük, burun akıntısı solunum sıkıntısı, 

ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikayeti gelişen veya solunum yolu 

enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında bizlere haber vermeniz ve çocuğunuzu okula 

göndermemeniz çok önemlidir. Bu konudaki hassasiyetiniz ve güveniniz için teşekkür ederiz. 

 

 

 

Adapazarı ENKA Okulları 

Yönetim Kurulu 

 

 

 

 

 

https://www.saglik.gov.tr/
http://www.meb.gov.tr/
https://ailevecalisma.gov.tr/
https://www.who.int/
https://www.who.int/


 

 

1. OKULUMUZDA ALINAN GENEL ÖNLEMLER DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: 

1.1. Müdür yardımcılarımız bağlı oldukları okullarda COVID-19` dan sorumlu olarak okul doktorumuz, 

revirde görevli hemşiremiz ve idari işler sorumlumuzla birlikte hijyen ve sanitasyon koşullarını sağlamak ve 

sürdürmek için görevlendirilmiştir.  

1.2. Okulumuzun genel temizliği yaz döneminde günlük olarak su ve deterjanla yapılmaktadır. Eğitim 

faaliyetine başlamadan önce de tüm alanlar tekrar temizlenip dezenfekte edilecektir. Sık kullanılan kapı 

kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu gün içerisinde 

de düzenli olarak temizlik personelimiz tarafından yapılmaktadır. 

1.3. Okullarımızda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

Kullanılmış maskelerin atılması için koridorlara turuncu renkte kapaklı çöp kovaları konmuştur. COVID-19 

şüpheli kişi bulunduğunda bu kişiler ait atıklar çift poşetlenerek atılmalıdır. 

1.4. Okullarımızda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde öğrenci ve personel planlaması 

yapılmıştır. 

1.5. Sınıf, laboratuvar, Kütüphane, yemekhane, tuvalet gibi toplu kullanım alanlarında kişiler 

arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlemiştir. 

1.6. Öğrencilerin okula bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına 

uymalı ve maske takmalıdır. 

1.7. Mümkünse her gün aynı veli öğrenciyi almalı ve bırakmalıdır. Büyükanne/Büyükbaba gibi 65 yaş 

üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır. 

1.8. Okul giriş çıkışlarında öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp bırakılmalıdır. 

1.9. Okulun giriş ve çıkışlarında, sınıflarda, koridorlarda öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için 

el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

1.10. Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar mutlaka maske takmalıdır. Öğrenciler 

yanlarında dört adet maske bulundurmalıdır. Maskesi olmayanlar için müdür yardımcılarında ve okul 

sekreterlerinde maske bulundurulacaktır. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, 

maske nemlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

1.11 Hijyen tedbirleri kapsamında okulumuzda bulunan su sebilleri kaldırılmıştır. Öğrencilerimiz 

günlük su ihtiyaçlarını yanlarında getirecekleri mataralarla karşılayacaktır. 

1.12. Tuvaletlerde kabin sayısı kadar kişi bulunmalıdır. Tuvaletler dolu olduğu taktirde sıra, içeride 

değil, koridorda beklenmelidir. Lavaboların yanına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmiştir. 

Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli değilse, sabun ve 

su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir. 

1.13. Okul binalarımıza salgın döneminde hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 

1.14. Sınıflar ve bölüm odaları pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Birden 

fazla kişinin bulunduğu odalarda klima çalıştırılmayacaktır. Klimaların filtreleri düzenli aralıklarla 

temizlenerek dezenfekte edilecektir.  

1.15. COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde toplu etkinlikler yapılmayacaktır. 

Okul idaresi tarafından yapılması gerekli görülen etkinlikler, okul bahçesinde yapılacaktır. Etkinliklerde maske 

takılacak ve sosyal mesafe kuralına uyulacaktır. 

1.16. Okulumuzda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılarda temastan 

kaçınmak amacıyla online olarak yapılacaktır. Ancak okul idaresinin uygun gördüğü durumlarda düşük 

katılımlı toplantılar sosyal mesafe ve maske kullanımı dikkate alınarak yapılabilecektir. 

 



 

 

2. ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE DİĞER ÇALIŞANLARA YÖNELİK ALINAN 

ÖNLEMLER: 

2.1. Öğretmenler ve diğer çalışanlar COVID-19`un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 

bilgilendirilmiştir. 

2.2. Okulun ilk günü öğrencilere COVID-19`un bulaşma yolları ve korunma önlemleri ile ilgili 

bilgilendirme yapılacaktır. 

2.3. Okula özel arabasıyla gelen tüm çalışanlarımızın ateşleri temassız ateş ölçer ile güvenlikte ve okul 

binasının giriş kapısında, servis kullanarak gelen öğretmen ve çalışanlarımızın ateşleri servise binerken ve 

okul binasının giriş kapısında ölçülecektir. Ateşi yüksek çıkan personel ve öğretmenlerimiz bulundukları yerde 

izole edilip bir sağlık kuruluşuna yönlendirileceklerdir. 

2.4. Öğrencilerimiz servislere binerken ateşleri ölçülecek ve yüksek çıkanlar servise alınmayacaklardır. 

Okula velisi tarafından getirilen veya yalnız gelen öğrencilerimizin ateşleri güvenlikte ölçülecek, yüksek çıktığı 

taktirde veli bilgilendirilecek ve kampüse alınmayacaklardır. 

2.5. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya 

temaslı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek 

üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir. 

2.6. Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilecek ve hasta 

öğrenci izolasyon odasında ailesi gelip alıncaya kadar karantinada tutulacaktır. Hasta öğrenciyle yakın 

temasta olan öğrenci, öğretmen ve çalışanlar eve gönderilecek ve İl / İlçe  sağlık müdürlüğüne haber 

verilecektir. 

2.7. Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda / alan / sınıf havalandırılacak, tüm yüzeyler 

temizlenip dezenfekte edilecektir. 

 

3. EĞİTİM ALANLARI VE SÜRECİNDE ALDIĞIMIZ TEDBİRLER: 

3.1. Dersler sırasında öğretmen ve öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oturma 

düzeni oluşturulmuştur. Ders öğretmeni siperlik ya da siperlik ve maske takarak ders anlatacaktır. 

3.2. Sınıflarda oturma düzeni aralarda 1 metre mesafe bırakılarak planlanmıştır.   

3.3. Temaslı takibi için sınıflarda, uygulamalı derslerin yapıldığı atölyelerde  ve laboratuvarlarda 

öğrenciler kendilerine okul idaresi tarafından tahsis edilmiş sıralarda oturacaklardır.  

3.4. Temaslı takibini rahat yapabilmek ve bulaşı engellemek için öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda 

ders görecekler. Uygulamalı dersler için değişiklik zorunlu ise sınıflar ve laboratuvarlar kullanım sonrası 

havalandırılacak, temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır. 

3.5. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmayacaktır. 

3.6. Öğrencilerin toplu halde bulunmalarını önlemek amacıyla teneffüslerde açık alanlara 

yönlendirilecek ve sınıf düzeylerine göre farklı bahçeleri kullanmaları sağlanacaktır. Nöbetçi öğretmenler 

öğrencileri sosyal mesafeye uymaları konusunda takip edeceklerdir. 

3.6. Tüm sınıf, atölye ve laboratuvarlar teneffüslerde düzenli olarak havalandırılacak. Gün sonunda 

tüm okulda genel temizlik yapılıp dezenfekte edilecek ayrıca sabaha kadar havalandırılacaktır. 

3.7. Okulumuzda salgın süresince beden eğitimi derslerinde spor salonu kullanılmayacak ve yüzme 

derslerine ara verilecektir.  

3.8. Öğrenciler tüm sınıflarda bulunan el antiseptiklerini derse girip çıkarken mutlaka kullanmalıdırlar. 

3.9. Kitap kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olduğundan, öğrenciler arası malzeme alışverişine 

izin verilmeyecektir. 



 

 

3.10. Okul kütüphanesi ve yemekhanemiz 28 Ağustos Cuma gününe kadar öğrencilerimize hizmet 

vermeyecektir. Sağlık Bakanlığı`nın verileri takip edilerek 31 Ağustos tarihinden itibaren gerekli önlemler 

alınıp tekrar açılmaları planlanmaktadır. Yeni düzenlemeler sizlere 28 Ağustos Cuma gününe kadar 

duyurulacaktır. 

 

4. OKUL SERVİSLERİNDE ALINAN TEDBİRLER: 

4.1. Öğrenci ve öğretmen servisleri “COVID-19 Kapsamında Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken 

Önlemler” e uyulup uyulmadığı Okul İşletme Birimi tarafından denetlenecektir. 

4.2. Servis şoförü ve hostesi kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket ederek aracın içinde 

mutlaka tıbbi maske kullanacaktır. 

4.3. Araç içinde COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmıştır. Servis 

personeli ve yolcular bu kurallara mutlaka uymalıdır. 

4.4. Araca binerken herkesin ateşi temassız ateş ölçer ile ölçülecek, yüksek çıktığı taktirde araca 

alınmayacaktır. Okul çıkışında ise okul idaresine haber verilecek öğrenci ayrı bir odada izole edilip velisine 

haber verilecektir. 

4.5. Araçlarda giriş kapısının yanında el antiseptiği bulunmaktadır. Araca inerken ve binerken tüm 

yolcuların kullanması zorunludur. 

4.6. Servisle ulaşım sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların araç içinde maske takması ve her gün 

aynı yere oturması zorunludur. Maskesi olmayanlar servis araçlarına alınmayacaktır. 

 

5. ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKTASYONU VE HAVALANDIRMASI: 

5.1. Okulda çalışan tüm temizlik personeline, İSG sorumlumuz ve hijyen eğitmeni tarafından 

“Pandemi Sürecinde Temizlik Kimyasallarının Kullanımı Ve Hijyen Eğitimi” başlıklı eğitim verilmiş ve sertifika 

almaları sağlanmıştır. 

5.2. Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon 

ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine salgın döneminde daha fazla özen 

gösterilmektedir. Bu süreçte tüm okul su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında, 

tuvaletler içinse 1/10 oranında Sodyum hipoklorit içerikli sıvı yüzey dezenfektasyonu kullanılmaktadır. Klor 

bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri 70%`lik alkolle silinerek 

dezenfeksiyon sağlanmaktadır. 

5.3. Yüzey ve zemin temizliği ve dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Biyosidal 

Ürün Ruhsatı “bulunan “Ağır Kir Yağ Ekstre Zemin Temizleme Maddesi” ve “Parfümlü Masa ve Yazı Tahtası 

Temizleme Maddesi” kullanılmaktadır. 

5.4. Temizlik bezleri kullanım alanlarına göre ayrılmakta ve yıkanabilen tekrar kullanılabilen temizlik 

malzemeleri işletme biriminde bulunan çamaşır makinelerinde 60 ℃`de 1,5 saatte yıkanmaktadır. 

5.5. Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmıştır. 

5.6. Tüm okul tuvaletlerinde hava ile kullanılan el kurutma cihazları iptal edilip, tek kullanımlık kağıt 

havlu kullanımına geçilmiştir. 


