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Sayın Velimiz,

Toplum olarak COVID-19 sebebiyle yeni 
yaşam koşullarımızın oluştuğu, dolayısıyla 
eğitim sistemimizin de bu durumdan 
etkilendiği bir süreçten geçmekteyiz. 
Geçtiğimiz bu süreçte okul ortamının 
varlığının çocuklarımızın öğrenmeleri ve 
gelişimleri için önemini bir kez daha 
deneyimledik. 

Yeni normalde yeni bir eğitim-öğretim 
yılına başlarken, ENKA Ortaokulu olarak 
isteğimiz, koşullarımızı Covid-19’un 
getirdiği duruma göre değerlendirip üst 
düzey önlemler alarak öğrencilerimizin 
sağlıkla okullarına dönmesini sağlamaktır.  

Koşullar sürekli değiştiği ve alınan 
önlemler de buna göre düzenlendiğinden, 
okul olarak önlemleri hep birlikte takip 
etmenin gerekliliğine inanıyoruz. Bu 
yüzden gelişmeleri T.C. Sağlık Bakanlığı 
ve Bilim Kurulu, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 
Dünya Sağlık Örgütü, İl ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinin yayınladığı rapor ve 
yönergelerden izlemekteyiz.

Bu olağanüstü dönemin başarıyla 
tamamlanmasında siz velilerimizle 
dayanışma içerisinde olmamızın büyük 
rolü olduğuna inanıyoruz. 2020-2021 
eğitim-öğretim yılının barındırdığı farklı 
ihtiyaçlar, planlama yaparken esnek 
olmamızı ve karşımıza çıkabilecek 
olasılıklara karşı bugünden tedbir 
almamızı gerektirmektedir.  Edindiğimiz 
tecrübeler ışığında ve yapacağımız 
yeniliklerle sizlerle dayanışma içerisinde 
yeni dönemde öğrencilerimize en güvenli 
ve en verimli ortamı sağlayacağımıza tüm 
kalbimizle inanıyoruz.

Sizler için hazırladığımız bu dokümanda 
Ortaokulda önümüzdeki haftadan itibaren 
sürecin nasıl yönetileceği ile ilgili 
bilgilendirme yer almaktadır. Şartlarda 
oluşabilecek değişimlerle ilgili alınan 
kararlar sizlerle düzenli olarak 
paylaşılacaktır.
 
Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir eğitim- 
öğretim yılı dileğimizle,

ENKA Ortaokulu

Dear Parent,

As a society, we are undergoing a time in 
which our new living conditions are 
dictated by COVID-19, which in turn 
a�ects our education system. In the past 
few months, we once again experienced 
the importance of the school 
environment’s existence for our children's 
learning and development.

While starting a new academic year in 
the “new normal”, our wish as ENKA 
Middle School is to evaluate our 
conditions according to the situation 
brought by COVID-19 and take high-level 
precautions to ensure that our students 
return to their school in good health.

As the conditions are constantly 
changing, the precautions taken are 
modified accordingly; we believe that as 
a school it is necessary to follow the 
precautions communally. Therefore, we 
follow the developments from the reports 
and guidelines published by the Ministry 
of Health and Science Board, the Ministry 
of Education, the World Health 
Organization, and Provincial and District 
National Education Directorates.

We believe that being in solidarity with 
parents has played a major role in the 
successful survival of this extraordinary 
period. The di�erent needs of the 
2020-2021 Academic Year require us to 
be flexible when planning and to take 
precautions against the possibilities that 
may arise. We wholeheartedly believe 
that we will provide our students with the 
safest and most e�icient education and 
learning environment in the new 
academic year, with the innovations we 
will make in the light of our experiences 
and in solidarity with you.

In this document we have prepared for 
you, there is information on how to 
manage the process as of next week in 
Middle School. The decisions taken 
according to changing conditions will be 
shared with you regularly.

We wish you a healthy, happy and 
successful academic year.

ENKA Middle School
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COVID-19 Önlemleri 
Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve 
çalışanlarımıza güvenli eğitim ve öğretim 
ortamı sunmak için kurumsal 
alışkanlıklarımızı gözden geçirdik. 
COVID-19’un yayılmasını engelleyici 
önlemler alarak eğitim hizmetlerimizi yeni 
normale uygun hale getirmek için 
okulumuzdaki hijyen, enfeksiyon önleme 
ve kontrol çalışmalarımızı tamamladık. 

Bu kılavuz, öğrencilerimizi, 
öğretmenlerimizi ve çalışma 
arkadaşlarımızı korumaya yönelik hijyen 
uygulamalarını, bulaşın önlenmesi için 
izlenecek yol haritasını ve kontrol 
adımlarını içermektedir. 

Ortaokul Salgın Kurulları 
Ortaokulda Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve 
Kontrol için Salgın Kurulları kurulmuştur.  

Ortaokul Salgın Kurulu Üyeleri: 
Okul Müdürü, İşletme Müdürü, Müdür 
Yardımcısı, Öğrenci Dekanı, Okul Hekimi, 
Okul Hemşiresi, İş Sağlığı Güvenliği 
Uzmanı, İnsan Kaynakları ve İletişim 
Direktörü

COVID-19 Precautions
We have reviewed our organizational habits to 
provide a safe educational environment for 
our students, teachers, and sta�. Taking 
precautions to prevent the spread of 
COVID-19, we have completed our hygiene, 
infection prevention, and control protocols to 
create an educational environment according 
to “the new normal”.

This guide includes hygiene practices to 
protect our students, teachers and sta�. It is a 
roadmap to prevent contamination and to 
provide control mechanisms.

Middle School Pandemic
Committee
The Middle School Pandemic Committee for 
Hygiene, Infection Prevention and Control has 
been established.

Middle School Pandemic Committee 
Members:
School Principal, Business Manager, Assistant 
Principal, Dean of Students, School Doctor, 
School Nurse, Health and Safety Specialist,  
Human Resources and Communications 
Director
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Okul Girişleri/Alınması 
Gereken Önlemler 

• Öğretmenlere, tüm çalışanlara ve 
taşeron firma çalışanlarına düzenli 
aralıklarla COVID-19 (SARS-CoV-2) 
Ters Transkriptaz PCR testi 
yapılmaktadır. 

• Tüm öğrencilerin ve çalışanların okul 
girişinde hemşire veya güvenlik 
tarafından ateş ölçümleri yapılarak 
okula girişleri sağlanacaktır. Ateşi 
37,5 üzerinde olan hiç kimse okula 
kabul edilmeyecektir. Okulda 37,5 
derece üzerinde ateşi olan öğrenci 
izolasyon odasına alınarak Okul 
Sağlık Birimi tarafından veli ile 
iletişime geçilecektir.

School Entrances/Necessary 
Precautions

• The COVID-19 (SARS-CoV-2) Reverse 
Transcriptase PCR test is conducted 
regularly on teachers, all employees, and 
subcontractor employees.

• All students and sta� will enter the 
school after having their temperature 
taken by the nurse or the security at the 
entrance of the school. Students with a 
temperature above 37.5 degrees will not 
be admitted into the school building. 
Students with a temperature above 37.5 
degrees will be taken to the isolation 
room and their parents will be contacted 
by the School Health Department.
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Maske Kullanımı
• Öğrencilerimizden okula standart cerrahi 

maske ile gelmelerini ve yanlarında bir adet 
yedek maske bulundurmalarını talep 
ediyoruz.

• Öğrenciler sabah okula maske ile gelecek, 
öğle yemeğinden sonra çantalarında evden 
getirdikleri maske ile değiştirecekler. Tekrar 
kullanılmayacak maskeler tıbbi atık 
kutusuna atılacaktır. 

• Öğrencinin çantasında bulunan yedek 
maskenin hijyenik bir şekilde 
paketlendiğinden lütfen emin olunuz.

• Okuldayken öğretmenler ve öğrenciler 
maskeli olacaklardır.

• Kullanılacak maskeyi seçerken öğrencinin 
yüzüne uygun, üç katlı ve hipoalerjik 
olmasına; maskenin sıvı bariyeri 
oluşturmasına ve yırtılmaya dayanıklı 
olmasına; yüzde 99 bakteri ile yüzde 95 
partikül filtrasyonu sağlamasına; TS EN 
14683 standardına uygun olarak üretilmiş 
ve CE belgesi almış olmasına dikkat 
edilmelidir.

• Ayrıca, her sınıfta (Anaokul ve İlkokul için 
kendi sınıflarında; Ortaokul ve Lise için 
belirli yetkili kişilerde), her zaman bir kutu 
tek tek paketlenmiş maske 
bulundurulacaktır ve öğrenciler talep 
ettiklerinde verilecektir.

• Bez maske kullanılmamalıdır.

Use of Masks
• We request our students to come to 

school with a standard surgical mask and 
to carry a spare mask with them.

•After lunch they will replace their mask 
with the extra mask they brought from 
home. Masks that will not be reused; they 
will be thrown into the medical waste bin.

• We ask you to ensure that the spare 
mask in the student's bag is stored in a 
hygienic way.

• While at school, the teachers and the 
students will always wear masks.

• When choosing the mask to be used, 
please check if it is suitable for the face 
of the child and ensure that the mask is 
three-layered and hypoallergenic; that it 
forms a liquid barrier and is resistant to 
tearing; that it has 99 percent bacteria 
and 95 percent particle filtration; and 
that it is manufactured in accordance 
with the TS EN 14683 standard and has a 
CE certificate.

• In addition, in each classroom (in their 
own classes for Pre-School and Primary 
School; and from authorized people for 
Middle School and High School), a box of 
individually packaged masks will always 
be available and mask will be provded to 
students when requested.

• Cloth masks should not be used.



El Hijyeni
• Okul girişlerinde el hijyenini sağlamak için 

dezenfeksiyon istasyonları bulunmaktadır. 
•Öğrenciler okula giriş yaptıklarında ve her 2 

saatte bir etkinlik ne olursa olsun 
antibakteryal sabun ile eller yıkanacaktır.

Doğru el yıkama yöntemi: 
1. Ellerinizi akan su ile ıslatın.
2. Islak ellerinizi, tamamını kaplayacak kadar 
sabunlayın.
3. Ellerinizin tüm yüzeylerini -ellerin arkası, 
parmak araları ve tırnak altları dahil- en az 20 
saniye ovalayın.
4. Akan su ile ellerinizi iyice durulayın.
5. Ellerinizi temiz bir bezle veya tek kullanımlık 
havluyla kurulayın.

kaynak: 
https://www.unicef.org/press-releases/fact-sheet-handwas
hing-soap-critical-fight-against-coronavirus-out-reach-billio
ns

Doğru el yıkama yönergelerini görsel olarak da 
anlatan posterler gerekli tüm alanlara asılmıştır. 
Çocuklara yemek öncesi-sonrası, bahçe sonrası, 
tuvaletten sonra, etkinlik geçişlerinde, her 
kirlendiğinde ve her iki saatte bir etkinlik ne 
olursa olsun ellerini yıkamaları öğretmenler 
tarafından hatırlatılacaktır.

Hand Hygiene
• There are sanitizing stations at school 

entrances to provide hand hygiene.
• When students enter the school and 

every two hours (regardless of the 
activity) students will wash their hands 
with antibacterial soap. 

The proper method of hand washing: 
1. Wet hands with running water
2. Apply enough soap to cover wet hands
3. Scrub all surfaces of the hands – including 
back of hands, between fingers and under 
nails – for at least 20 seconds.
4. Rinse thoroughly with running water
5. Dry hands with a clean cloth or single-use 
towel

source: 
https://www.unicef.org/press-releases/fact-sheet-handw
ashing-soap-critical-fight-against-coronavirus-out-reach
-billions

Posters visually explaining proper hand 
washing procedures have been posted in all 
necessary areas. Teachers will instruct 
students to wash their hands every two hours, 
before and after meals, after the garden time, 
after using the toilet, after an activity is 
finished, or whenever their hands get dirty.  
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Temizlik ve Dezenfeksiyon 
İşlemleri 
Okul kampüsümüz resmi yönergeler 
doğrultusunda, sosyal mesafe ve 
çocukların el temizliğini sağlayacak hijyen 
kurallarına uygun şekilde düzenlenmiştir. 
Giriş kapıları, bahçeler, tuvalet kapıları ve 
koridorlarda 1,5 metre olarak sosyal 
mesafe etiketleri yerleştirilmiştir.  

Okul binalarında ve sınıflarda, Sağlık 
Bakanlığı (1) ve Millî Eğitim Bakanlığı 
genelgeleri doğrultusunda, rutin temizlik 
işlemlerimize ek olarak  ultraviyole ışınları 
ile dezenfeksiyon ve diğer dezenfeksiyon 
uygulamaları okul süresi boyunca sık ve 
düzenli aralıklarla tekrarlanmaktadır. 
Kampüsümüzün detaylı temizliği ve 
dezenfeksiyon işlemleri profesyonel ekip 
ve ekipmanlarla yapılmaktadır. Temizlik 
ekibimiz Covid-19 hijyen tedbiri eğitimlerini 
tamamlamıştır.

Okullarımızın tüm fiziki alanlarıyla ilgili 
salgına yönelik risk değerlendirmeleri 
yapılmış ve bu değerlendirmeler 
sonucunda okul toplumunu bilgilendirici ve 
yönlendirici görseller belirlenen yerlere 
yerleştirilmiştir. 

Okula salgın dönemi boyunca ziyaretçi ve 
veli kabul edilmeyecektir. 

Servisle ilgili alınan önlemlere ait 
bilgilendirme yeniden yapılacaktır.

Cleaning and Disinfection
Our school campus has been organized in 
accordance with social distancing and hygiene 
rules in line with o�icial guidelines.  Labels to 
point out 1.5 meters social distance rule are 
placed into the School entrance doors, gardens, 
toilet doors, and corridors. 

In our school buildings and classrooms, in 
addition to our routine cleaning procedures, 
ultraviolet sanitization and disinfection 
practices are repeated frequently throughout 
school in line with the circulars of the Ministry 
of Health(1) and the Ministry of National 
Education. The detailed cleaning and 
disinfection of our campus is conducted by 
professional teams and equipment. Our 
cleaning team has completed COVID-19 
hygiene precaution training. 

Risk assessments on all physical areas of our 
schools regarding the pandemic have been 
made, and as a result of these evaluations, 
informative and guiding posters for the school 
community have been placed in the designated 
areas.

Neither parents nor visitors will be admitted 
into the school building during the pandemic.

Information regarding the service buses will be 
announced at a later date.

(1) COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ, T.C. Sağlık Bakanlığı § 43 & 48 
(2020).  https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
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SINIF TEMİZLİK/DEZENFEKSİYON VE HİJYEN PLANI 

CLASSROOM CLEANING/DISINFECTION  AND HYGIENE PLAN 

Operational Sequence Scheduled Frequency Materials Used
Floor Sweeping Daily 1/Daily & as needed Trash Bin, Broom Dustpan Set, Blue Mop Set, Gloves
Trash Bin Emptying Daily 1/Daily & as needed Trash Bin, Trash Bag, Gloves, Green Cloth
Trash Bin Wiping Daily 1/Daily & as needed Trash Bin, Trash Bag, Gloves, Green Cloth
Whiteboard Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel, Plush Set, Blue Cloth, Gloves
Bulletin Board and Glass Surfaces 
Cleaning

Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel, Blue Bucket, Blue Cloth, Spray Bottle, 
Window Cloth, Gloves

Table & Desk Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel, Blue Bucket, Blue Cloth, Gloves
Zemin Temizliği Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel -P300-G100, Damp Mop and Apparatus, 

Mop and Apparatus, Double Bucket Mop Trolley, Slippery 
Floor Sign, Vacuum Cleaner

Final Control and Door Handle 
Wiping 

Daily 1/Daily & as needed UV Device and Usona Power Gel

Table Legs and Baseboard Wiping 1/Week 1/Weekly & as needed Usona Power Gel, Bucket, Glove, Green Cloth

Floor Washing 1/Month 1/Monthy & as needed Usona Power Gel, Pilax, Into, Wet Dry Vacuum, Bucket, 
Glove,Mask, Goggles, Blue Cloth, Mopping Set, Slippery Floor 
Sign

İşlem Sırası Ne Zaman Ne Sıklıkla Gereçler
Yerlerin Süprülmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Çöp Konteynırı, Süpürge Faraş Takımı, Mavi Mop Takımı, 

Eldiven
Çöplerin Toplanması Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Çöp Konteynırı, Çöp Poşeti, Eldiven, Yeşil Bez

Çöp Kovalarının Silinmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Çöp Konteynırı, Çöp Poşeti, Eldiven, Yeşil Bez

Yazı Tahtasının Temizlenmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Bıçak Peluş Takımı, Mavi Bez, Eldiven

Çerçeve Pano, Cam Önü ve Cam 
Lekelerinin Silinmesi

Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Mavi Kova, Mavi Bez, Sprey Şişesi, Cam 
Bezi, Eldiven

Masa/Sıra Temizliği Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Mavi Kova, Mavi Bez, Eldiven

Zemin Temizliği Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel – P300 - G100, Nemli Mop ve Aparatı, 
Paspas ve Aparatı, Çift Kovalı Paspas Arabası, Kaygan Zemin 
Levhası, Elektrik Süpürgesi

Son Kontrol ve Kapı Kolunun 
Silinmesi

Günlük Saatte 1 ve Gerektikçe UV Cihazı ve Usona Power Gel

Masa, Sıra Ayaklarının ve 
Süpürgeliklerin Silimi

Haftada 1 Haftada 1 ve 
Gerektikçe

Usona Power Gel, Kova, Eldiven, Yeşil Bez

Zeminlerin Yıkanması Ayda 1 Ayda 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Pilax, İnto, Islak Kuru Vakum, Kova, Eldiven, 
Maske, Gözlük, Mavi Bez, Paspas Takımı, Kaygan Zemin 
Levhası
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ORTAK ALAN & WC TEMİZLİK/DEZENFEKSİYON VE HİJYEN PLANI 

COMMON AREAS & WC CLEANING/DISINFECTION AND HYGIENE PLAN 

İşlem Sırası Ne Zaman Ne Sıklıkla Gereçler
Sarf Malzemelerinin Kontrolü ve Eksiklerin 
Tamamlanması

Günlük Günde 6-8 defa Tuvalet Kağıdı, Havlu Kağıt, Sıvı Sabun

Çöplerin Toplanması, Kovalarının Temizliği ve 
Klozet Pisuvara Ürün Sıkılması

Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Pilax, İnto, Dezenfektan Kimyasalı, Eldiven, Kırmızı Bez

Butonlar Silinmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel
Dispenserler Silinmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel
Musluklar, sifonlar, duş başlıkların Silinmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel
Lavabo Aynalarının Temizliği Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Cam Bıcağı, Cam Peluşu, Cam deterjanı, Eldiven, Sarı Bez

Lavabolar ve lavabo tezgahını Temiziği Günlük Günde 2 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Lavabo Fırçası, Sprey Şişesi, Eldiven, Sarı Bez

Klozet ve Pisuvarların Temizliği Günlük Günde 2 ve Gerektikçe Pilax, Pro acid, Sprey Şişesi, Klozet Fırçası, Eldiven, Kırmızı Bez

Kapı Silinmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel
Zeminlerin Temizliği Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel  P300 -G100, Nemli Mop ve Aparatı, Paspas ve 

Aparatı, Çift Kovalı Paspas Arabası, Kaygan Zemin Levhası

Son Kontrol ve Kapı Kolunun Silinmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe UV Cihazı ve Usona Power Gel

Duvarların ve Kabin Bölmelerinin Temizliği Haftada 1 Haftada 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Oto Fırçası, Kova, Eldiven, Kurulama Bezi, 
Kaygan Zemin Levhası

Aydınlatma ve Havalandırmaların Silinmesi Ayda 1 Ayda 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Kova, Eldiven, Maske, Gözlük, MaviBez, 
Kaygan Zemin Levhası

Operational Sequence Scheduled Frequency Materials Used
Checking Supplies and Replacing Consumed 
Materials

Daily 6-8/Daily Toilet Paper, Towel Paper, Liquid Soap

Collecting Trash, Cleaning Bins and Spraying 
Product into the Toilet and Urinal

Daily 1/Daily & as needed Pilax, Into, Disinfectant Chemical, Glove, Red Cloth

Button Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel
Dispenser Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel
Faucet, Flushers Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel
Sink Mirror Cleaning Daily 1/Daily & as needed Glass Squeegy, Glass Plush, Glass Detergent, Gloves, Yellow 

ClothSink and Countertop Cleaning Daily 2/Daily & as needed Usona Power Gel, Sink Brush, Spray Bottle, Glove, Yellow Cloth
Toilet and Pissoir Cleaning Daily 2/Daily & as needed Pilax, Pro acid, Spray Bottle, Toilet Brush, Glove, Red Cloth
Door Wiping Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel
Floor Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel -P300-G100, Damp Mop and Apparatus, Mop 

and Apparatus, Double Bucket Mop Trolley, Slippery Floor Sign, 
Vacuum Cleaner

Final Control and Door Handle Wiping Daily 1/Daily & as needed UV Device and Usona Power Gel
Wall and Cabinet Cleaning 1/Week 1/Weekly & as needed Usona Power Gel, Auto Brush, Bucket, Glove, Drying Cloth, 

Slippery Floor Sign

Lighting and Ventilation Cleaning 1/Month 1/Weekly & as needed Usona Power Gel, Bucket, Gloves, Mask, Goggles, Blue Cloth, 
Slippery Floor Sign
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OFİS TEMİZLİK/DEZENFEKSİYON VE HİJYEN PLANI TALİMATI

OFFICE CLEANING/DISINFECTION AND HYGIENE PLAN  

İşlem Sırası Ne Zaman Ne Sıklıkla Gereçler
Çöp Poşetlerinin Boşaltılması ve 
Poşetinin Gerekiyorsa Değişimi

Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Çöp Konteynırı, Çöp Poşeti, Yeşil Bez, Eldiven

50 cm-2 m Arası Düz Yüzeylerin 
Tozunun Alınması

Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Mavi Kova, Mavi Bez, Eldiven

Telefonların Temizliği Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Beyaz Bez, Sprey Şişisi, Eldiven

Masa Üstlerinin Silinmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Mavi Kova, Mavi Bez, Eldiven

Cam Önü ve Cam Lekelerinin Silinmesi Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Mavi Kova, Mavi Bez, Sprey 
Şişesi, Cam Bezi, Eldiven

Zemin Temizliği Günlük Günde 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel – P300 - G100, Nemli Mop ve 
Aparatı, Paspas ve Aparatı, Çift Kovalı Paspas 
Arabası, Kaygan Zemin Levhası, Elektrik 
Süpürgesi

Son Kontrol ve Kapı Kolunun Silinmesi Günlük Saatte 1 ve Gerektikçe UV Cihazı ve Usona Power Gel
Tüm Yüksek Alanların Silinmesi Haftada 1 Haftada 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Kova, Eldiven, Kurulama Bezi, 

Merdiven, Kaygan  Zemin Levhası

Zeminlerin Detay Temizliği Ayda 1 Ayda 1 ve Gerektikçe Usona Power Gel, Pilax, İnto, Islak Kuru Vakum, 
Kova, Eldiven, Maske, Gözlük, Mavi Bez, Paspas 
Takımı, Kaygan Zemin Levhası

Operational Sequence Scheduled Frequency Materials Used
Trash Bin Emptying & Bag Changing Daily 1/Daily & as needed Trash Bin, Trash Bag, Gloves, Green Cloth

Dusting of Flat Surfaces between 
50cm-2m

Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel, Blue Bucket, Blue Cloth, Gloves

Phone Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel, White Cloth, Spray Bottle, 
Gloves

Table Top Wiping Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel, Mavi Kova, Mavi Bez, Eldiven
Usona Power Gel, Blue Bucket, Blue Cloth, Gloves

Window Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel, Blue Bucket, Blue Cloth, Spray 
Bottle, Glass Cloth, Gloves

Floor Cleaning Daily 1/Daily & as needed Usona Power Gel -P300-G100, Damp Mop and 
Apparatus, Mop and Apparatus, Double Bucket 
Mop Trolley, Slippery Floor Sign, Vacuum Cleaner

Final Control and Door Handle Wiping Daily 1/Hour & as needed UV Device and Usona Power Gel

High Areas Cleaning 1/Week 1/Weekly & as needed Usona Power Gel, Bucket, Gloves, Drying Cloth, 
Ladder, Slippery Floor Sign

Detailed Floor Cleaning 1/Month 1/Monthly & as needed Usona Power Gel, Pilax, Into, Wet/Dry Vacuum, 
Bucket, Gloves, Mask, Goggles, Blue Cloth, Mop 
Set, Slippery Floor Sign
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• Tüm sınıfların, 
• Ofislerin, 
• Sınıflardaki ortak temas yüzeylerinin,
• Panoların, 
• Aydınlatmaların,
• Kütüphane, sanat, müzik odaları
• Bekleme ve lobi alanlarının, 
• Yemekhanenin, 
• Revir ve izolasyon odasının, 
• Okul girişi ve güvenlik noktalarının 

detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu 
yapılmış olup ayrıca gerekli yerlere UV 
uygulaması düzenli yapılmaktadır. 

• Bina girişlerinde, okul koridorlarında, spor 
salonunda, yemekhanede, kampüs bahçe 
alanlarında antiseptik madde dispenserleri 
bulunmaktadır. 

• Sınıflarımızın camları hava şartları 
müsaade ettiği sürece tüm gün açık 
tutulacaktır. 

• Kampüs bahçesi, kapalı ve açık okul 
alanlarında bulunan ekipmanların temizlik 
dezenfeksiyon işlemleri yapılmış olup okul 
yaşantısı boyunca da düzenli aralıklarla 
yapılacaktır. 

• Öğrencilerimizin dersleri gün içinde 
olabildiğince aynı mekanı/sınıfı kullanacak 
şekilde planlanmaktadır. 

• Kurumlarımızdaki tüm tesisat, donanım, 
makine ve ekipmanların (enerji, 
ısıtma,bulaşık ve çamaşır makineleri, 
buzdolabı vb.)  bakım temizlikleri ve 
dezenfeksiyonları düzenli olarak 
yapılmaktadır. 

Öğrenci Teslimi
• Öğrencilerin bırakılması ve alınması 

sırasında personelin ve velilerin sosyal 
mesafe kurallarına uymaları ve maske 
takmaları önemlidir. 

• Temaslı takibi açısından mümkünse 
öğrenciyi her gün aynı kişinin alması ve 
bırakması beklenmektedir. 65 yaş ve 
üzerinde olan kişilerin öğrencileri okula 
bırakması uygun değildir. 

• Okul binasına veliler alınmayacaktır. 
Kampüs içine zorunlu haller hariç ziyaretçi 
kabul edilmeyecektir. 

The following locations are 
cleaned and disinfected daily, 
and UV light sanitization is 
performed regularly:

• All classes
• O�ices
• Common contact surfaces in 

classes
• Boards
• Light fixtures
• Library, art, and music rooms
• Lobby 
• Lunch room
• Infirmary and isolation room
• School entrance and security 

points

• There are antiseptic dispensers in 
building entrances, school corridors, 
sports halls, cafeterias, and campus 
garden areas.

• The windows of our classrooms will 
be kept open all day as long as the 
weather conditions permit.

• Equipment in the garden, indoor, and 
outdoor areas is cleaned and 
disinfected at regular intervals daily.

• Our students' lessons are planned to 
use the same classroom/learning 
space as much as possible during the 
day.

• Maintenance, cleaning and 
disinfection of all installations, 
equipment, and machinery (energy, 
heating, dish and washing machines, 
refrigerators, etc.) in our institutions 
are carried out regularly.

Picking Up and Dropping 
O� Students

• During the drop o� and pick-up of 
the students, it is important that the 
sta� and parents follow social 
distancing rules and wear masks.

• If possible, the same person should 
pick up and drop o� the student 
every day, every day, for contact 
tracing when necessary. It is not 
suitable for people over 65 to drop 
students o� to school.

• Parents will not be admitted to the 
school building. Visitors will not be 
admitted into the campus except in 
mandatory cases. 
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Ortak Kullanım Alanlarında 
Yapılan Düzenlemeler 

• Okul bahçesi öğrenciler tarafından 
farklı zaman dilimlerinde 
kullanılacaktır. 

• Öğrencilerimiz gruplar halinde, 
öğretmenleri gözetiminde farklı 
saatlerde bahçeye çıkacaktır. 

• Açık havada yapılacak dersler için 
okul kampüsünde bulunan tüm 
alanlardan faydalanılacaktır.

• Kütüphane ve  atölye gibi ortak 
kullanılan alanlarda: 

• Aynı anda kabul edilecek 
öğrenci sayısı 1,5 metre sosyal 
mesafe kurallarına göre 
belirlenmiştir. 

• Oturma düzeni, sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak 
yapılmıştır.

• Grup etkinlikleri yerine 
bireysel etkinlikler 
gerçekleştirilecektir. 

• Öğrenciler arasında malzeme 
paylaşımı olmayacaktır.

• Spor salonlarında: 
• Spor ders ve etkinlikleri için 

öncelikle açık hava tercih 
edilir. Hava koşullarının uygun 
olmadığı durumlarda Spor 
Salonu kullanılacaktır. 

• Beden Eğitimi dersleri kişiler 
arası temas gerektirmeyecek 
şekilde planlanmıştır. 

• Efor gerektiren spor 
etkinlikleri yapılırken nefes 
almayı zorlaştırabileceği için 
maske kullanım zorunluluğu 
olmayacaktır. 

• Spor malzemeleri her ders için 
her öğrenciye ayrı malzeme 
verilecek şekilde planlanmıştır. 
Bu malzemeler ders sonunda 
dezenfekte edilecektir. 

Precautions for Common Use 
Areas

• The school garden will be used by the 
students in di�erent time periods.

• Our students will go out to the garden at 
di�erent times in groups under the 
supervision of their teachers.

• All areas on the school campus will be 
used for outdoor lessons.

• In common areas such as the library and 
atelier:

• The number of students to be 
admitted at the same time is 
determined according to the 1.5 
meter social distance rules.

• The seating arrangements are 
made in acordance with  social 
distancing rules.

• Individual activities will be held 
instead of group activities.

• There will be no sharing materials 
between students.

• In gyms:
• Outdoor areas will be preferred 

for sports lessons and activities. In 
cases where the weather 
conditions are not suitable, the 
gymnasium will be used.

• Physical Education lessons are 
planned in a way that does not 
require interpersonal contact.

• While engaging in sports activities 
that require e�ort,masks will not 
be enforced as it may interfere 
with breathing.

• Sports equipment is planned in 
such a way that each student will 
be given separate materials for 
each lesson. These materials will 
be disinfected at the end of the 
lesson.



Sınıflarda ve Diğer Eğitim 
Alanlarında Yapılan 
Düzenlemeler 

• Oturma düzeni, sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak yapılmıştır. 

• Öğrenciler sınıfa girişlerde kişisel 
hijyen adımlarını takip etme 
konusunda yönlendirilecektir. 

• Öğrenci dolapları kullanılmayacaktır.
• Sınıflarda ortak kullanılan ekipmanlar 

düzenli olarak dezenfekte 
edilmektedir. 

• Öğrencilerin kullanacağı kırtasiye 
malzemeleri kişisel kullanım olarak 
planlanmalıdır.

• Ders etkinlikleri kişiler arası temas 
gerektirmeyecek şekilde planlanmış; 
öğrenci, öğretmen ve okul 
yöneticilerinin toplu olarak bir araya 
geleceği etkinlikler ve 
organizasyonlar yapılmayacaktır. 

• Veli toplantıları alınan önlemler 
dahilinde çevrim içi yapılacaktır. 

 

Precautions for Classrooms 
and Other Education Areas

• Seating arrangements will be made in 
accordance with social distancing 
rules.

• Students will be guided to follow 
personal hygiene steps when entering 
the classroom.

• Student lockers will not be used.
• Commonly used classroom equipment 

is regularly disinfected. 
• Stationery materials used by students 

should be planned for individual use, 
not shared.

• Lesson activities are planned in a way 
that do not require interpersonal 
contact, and there will be no events or 
organizations in which students, 
teachers, or school administrators 
come together collectively.

• Parent meetings will be held online as 
part of safety precautions.
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Yemek Hizmetleri, 
Yemekhane Kullanımı

• Masalar arası mesafe her yönden en 
az 1 metre, yan yana sandalyeler 
arası 60 cm olacak şekilde 
düzenlenmiştir. 

• Yemek öncesi ve sonrası masalar 
temizlenip dezenfekte edilecektir. 

• Ekmek, yoğurt, salata, su gibi 
yiyecek ve içecekler paketli olarak 
servis edilecektir. 

• Yemekhane personelinin tümü 
hijyen kurallarına uygun olarak ağız 
ve burnu kapatacak şekilde siperlik 
ve maske takmaktadır. Maske 
nemlendikçe ya da kirlendikçe 
değiştirilecektir. Yeni maske 
takılırken ve sonrasında eller 
yıkanacak veya el antiseptiği 
kullanılacak, eldiven takılacaktır. 

• Yemekhane ve kantin personelinin 
kişisel hijyen ve salgın hastalıklara 
yönelik (sıklıkla el yıkama, 
öksürük/hapşırık adabı) kurallara 
sıkı bir şekilde uyma farkındalığı 
sağlanmıştır. 

• Personel kıyafetlerinin günlük 
temizliği ve hijyeni sağlanmaktadır. 

• Mutfak alanında sosyal mesafe 
sağlayıcı personel bulunmaktadır. 

• Tüm mutfak alanlarında hijyen 
bariyerleri, küçük ekipman 
sterilizasyon cihazları, kişisel hijyen 
sağlayıcı alet ve ekipman 
bulundurulmaktadır. 

• Elle sık temas eden yüzeyler 
dezenfektan ve/veya 1/100’lük 
çamaşır suyu ile düzenli olarak 
silinmektedir. 

• Yemekhane girişlerinde alkol bazlı 
el antiseptiği bulunmaktadır. 

• Öğrenciler evden su matarası 
getirecekler, suları bittiğinde 
koridorlarda bulunan su 
sebillerinden, el teması olmaksızın 
ayak pedalı ile su mataralarını 
dolduracaklardır.

• Bulaşık yıkama donanımının 
düzgün çalışması, özellikle çalışma 
sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve 
dezenfekte edici kimyasalların 
kullanım dozunun uygunluğu 
kontrol altına alınmıştır. 

• Yemeği okuldan almayan öğrenci 
yemeğini sabah yanında 
getirebilecektir. Sonradan okula 
yiyecek ve içecek kabul 
edilmeyecektir. Öğrenci kendi 
yemeğini getirirse sosyal mesafe 
kurallarına uygun olarak belirlenen 
alanlar ve açık havada yiyecektir. 

Food Services, Lunch Room Use
• The distance between the tables has been 

arranged to be at least 1 meter in all directions 
and 60 cm between the chairs next to each 
other.

• Tables are cleaned and disinfected before and 
after each meal.

• Food and beverages such as bread, yogurt, 
salad, and water will be packaged in single 
servings.

• All the sta� of the cafeteria wear visors and 
masks to cover their mouth and nose in 
accordance with hygiene rules. Their mask will 
be changed when moist or dirty. While putting 
on the new mask as well as afterwards, hands 
will be washed or hand sanitizer will be used and 
gloves will be worn.

• The lunch room and canteen sta� have been 
trained to strictly follow rules regarding personal 
hygiene and epidemic diseases (frequent hand 
washing, cough/sneezing) 

• Sta� are provided with clean, hygienic clothes 
daily. 

• A work plan ensuring social distance restrictions 
has been made in the kitchen area.

• Hygiene barriers, small equipment sterilization 
devices, personal hygiene tools, and equipment 
are kept in all kitchen areas.

• High contact surfaces are frequently wiped with 
disinfectant and/or 1/100 bleach.

• Alcohol-based hand sanitizer is available at the 
entrances of the lunch room.

• Students will bring their water bottle from 
home. When needed, students will fill their water 
bottles from the water dispensers in the 
corridors using a foot pedal so that there is no 
hand contact with the dispenser.

• The proper functioning of the dishwashing 
equipment, especially the operating 
temperatures, as well as the usage dose of the 
cleaning and disinfecting chemicals are 
monitored.

• Students who do not take their food from 
cafeteria will be able to bring their food in the 
morning. Food and drink will not be accepted to 
the school afterwards. If the student brings 
his/her own food, he/she will eat in the 
designated areas or outdoors in accordance with 
the social distancing rules.
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• Hammadde veya gıdanın 
depolanması ve muhafazası ile ilgili 
yürürlükteki yasal şartlara uygun 
düzenlemeler yapılmıştır. 

• Salgın hastalık döneminde 
yemekhane sıraları ve yerleşim planı 
için sağlık otoritelerince belirlenmiş 
fiziksel mesafe işaretlemeleri, masa 
sandalye düzenlemeleri, açık büfe 
kullanılmaması gibi düzenlemeler 
sağlanmıştır. Yemek saatleri fiziksel 
mesafenin korunacağı şekilde 
düzenlenmiştir.

Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz 
ve Diğer Çalışanlarımıza Yönelik 
Yapılan Düzenlemeler ve 
Eğitimler 

• Tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar 
kendi matarasını kullanacaktır.

• Doğru el yıkama yönergelerini 
görsel olarak da anlatan posterler 
gerekli tüm alanlara asılmıştır.

• Zorunlu olmayan toplu etkinlikler 
yapılmayacaktır. Yapılması gerekli 
görülen etkinliklerin açık alanda 
yapılması tercih edilecektir. 

• Tüm öğretmen ve veli toplantıları 
çevrim içi olarak yapılacaktır. 

• Eğitim ve eğitim destek kadrolarının 
kullanımında olan tüm çalışma 
alanları sosyal mesafe ve hijyen 
kurallarına uygun şekilde 
düzenlenmiştir. 

• Çalışanlarımız Covid-19 hakkında 
genel bilgilendirme eğitimleri almış 
ve işyeri hekimi tarafından gerekli 
kontrollerden geçirilmiştir. Tüm 
öğretmen ve personelin PCR testleri 
yapılmıştır. 

• Tüm personel, çalışma saatleri 
içerisinde uymaları gereken hijyen 
kuralları ve çalışma planları ile ilgili 
bilgilendirilmiştir.

• Okul toplumunun Covid-19’un 
bulaşma yolları ve korunma 
önlemleri hususunda 
bilgilendirilmesini amaçlayan 
eğitimler, Okul Sağlık birimi 
tarafından yıl boyunca 
düzenlenecektir.

• Regulations regarding the storage and 
preservation of raw ingredients and food 
have been made in accordance with the 
latest legal requirements.

• During the epidemic period, regulations 
such as physical distance markings 
determined by health authorities, table and 
chair arrangements, and no open bu�ets 
were implemented. Meal times have been 
arranged to maintain physical distance.

Precautions and Trainings for Students, 
Teachers, and Sta�

• All students, teachers, and sta� will use 
their own water bottles.

• The posters visually explaining correct 
hand washing are hung in all necessary 
areas.

• Non-compulsory public events will not be 
held. Activities deemed necessary will be 
held in open spaces.

• All teacher and parent meetings will be 
held online.

• All academic sta� and academic support 
sta� working areas are arranged in 
accordance with social distancing and 
hygiene rules.

• Personnel have received general training 
about COVID-19 and have passed the 
necessary controls by the school doctor. 

• PCR tests of all teachers and sta� have 
been performed.

• All sta� have been informed about the 
hygiene rules and work plans they must 
comply with during working hours.

• School community training regarding 
COVID-19 transmission and safety 
precautions will be organized by the School 
Health Department throughout the year.
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Okul Kampüsünde Şüpheli 
Bir Vaka Tespit Edildiğinde 
Yapılması Gerekenler
Şüpheli görülen bir vaka olduğunda temel 
yaklaşım, hastalığın yayılmasını engellemek 
adına ilgili kişi izole edilerek en kısa sürede 
okul sınırlarının dışına çıkarmak olmalıdır. 

• Okul Sağlık Birimimiz bünyesinde şüpheli 
vakaların izolasyonu amacıyla kullanılmak 
üzere bir karantina odası hazırlanmıştır. 
Karantina ekibinin gerekli Kişisel 
Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı 
sağlanacaktır.

• Sağlık Birimi tarafından yapılan muayene 
sırasında şüpheli bir durum 
değerlendirildiğinde hasta, ilk tıbbi 
müdahale sonrasında ilgili sağlık 
kuruluşuna sevk edilecektir.

• Şüpheli kişi ile temas halinde bulunan 
kişiler tespit edilecek, Sağlık Bakanlığı 
temas algoritmasına göre sorgulamaları 
yapılacak ve gerekli önlemler alınacaktır. 

Hastalık Tespit Edilen Kişi Olduğunda 
Yapılması Gerekenler
Hastalık tanısı, T.C. Sağlık Bakanlığının 
belirlediği sağlık kurumlarında 
kesinleştirilecektir.

Bu aşamadan sonra;
• Hasta ile temaslı olabileceklerin listesi 

çıkarılacak, temas sorgulamaları 
yapılacak, ilgili kişilerin algoritmaya 
uygun şekilde sevk ve karantina işlemleri 
yürütülecektir.

• Hasta kişinin ailesine haber verilerek 
gerekli bilgiler paylaşılacaktır. 

• Yerel makamların yönlendirmeleri ve 
tavsiyeleri takip edilecektir.

In the Event a Case is 
Suspected on the School 
Campus
In case of a suspected infection, the basic 
approach is to isolate the person and move 
them outside the school borders as soon as 
possible in order to prevent the spread of 
the virus.

• A quarantine room has been prepared 
within our School Health Department to 
be used for the isolation of suspected 
cases. The quarantine team is provided 
with the necessary Personal Protective 
Equipment (PPE).

• When a suspicious situation is 
evaluated during the examination by 
the Health Department, the patient will 
be referred to the relevant health 
institution after the first medical 
intervention.

• Persons in contact with the suspected 
infected person will be identified, 
queried according to the Ministry of 
Health contact protocol, and necessary 
measures will be taken.

What to Do When the Disease Is 
Detected
Disease diagnosis will be determined by the 
Ministry of Health designated facilities.

After this stage;
• A list of those who may have contact 

with the patient will be made, contact 
inquiries will be made, and referral and 
quarantine procedures of the relevant 
persons will be carried out in 
accordance with the protocol.

• Necessary information will be shared by 
informing the family of the infected 
person.

• The directions and recommendations of 
the local authorities will be followed.



Semptom Takipleri 
Ateş (37,5 derece ve üzeri) ve solunum 
semptomları (öksürük, nefes darlığı) 
açısından takip yapılacaktır. 

Olası veya kesin COVID-19 enfeksiyonu 
olan bir kişi ile damlacık enfeksiyonuna 
yönelik korunma önlemleri alınmadan 
yakın temas etmiş kişiler, son 
temaslarından sonraki 14 gün boyunca 
özellikle ateş ve solunum semptomları 
açısından takip edilecektir. 

Temaslı değerlendirmesi yapılırken 
Covid-19 pozitif hastanın semptom 
başlangıcından önceki 48 saatten itibaren 
temaslılar değerlendirmeye alınacaktır. 
Temasın özellikleri (yakın temas kriterleri 
olup olmadığı) ve olası vakanın PCR 
sonucunun negatif veya pozitif olmasına 
göre değerlendirilecektir. (Temaslı takibi 
İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından 
organize edilecek ve yürütülecektir.) 

İzolasyon Odası 
Okulumuzda izolasyon odası 
bulunmaktadır. Okul girişinde veya okul 
saatleri içinde 37,5 ve üzeri ateşi ve/veya 
solunum semptomları mevcut kişiler olası 
vaka değerlendirmesi kapsamında 
izolasyon odasına alınacaktır. Öğrencinin 
velisi aranarak mümkün olan en kısa 
sürede öğrenciyi okuldan alması, sağlık 
kuruluşuna götürmesi ve sonuçları okul 
yönetimi ile paylaşması istenecektir. 

Symptom Follow-up
Follow-up will be made in cases involving 
fever (37.5 degrees and above) and/or 
respiratory symptoms (cough, shortness 
of breath).

Persons who have had close, unprotected 
contact with a person with possible or 
definite COVID-19 infection will be 
monitored for 14 days after their last 
contact, especially for cases involving 
fever and respiratory problems.

While conducting the contact assessment, 
the contacts of the COVID-19 positive 
patient will be evaluated starting 48 hours 
before the symptom onset. The 
characteristics of the contact (whether 
there are criteria for close contact) and 
whether the PCR result of the possible 
case is negative or positive will be 
evaluated. (Contact follow-up will be 
organized and carried out by the 
Provincial/District Health Directorate.)

Isolation Room
Our school has an isolation room. Persons 
with fever of 37.5 and/or respiratory 
symptoms at the school entrance or 
during school hours will be taken to the 
isolation room as part of a possible case 
assessment. The parent of the student will 
be called and asked to take the student 
from the school as soon as possible, take 
the student to a health institution and 
share the results with the school 
administration.
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Veli ile İletişim ve 
Bilgilendirme 
Salgın süresince velilerimiz ile iletişim ve 
tüm toplantılarımız, çevrim içi 
platformlarda, Google Meet ve/veya 
telefon ile sağlanacak, okulda yüz yüze 
görüşme yapılmayacaktır. 

Okul toplumunun sağlığı açısından 
velilerimizin ve diğer ziyaretçilerin okul 
binasına girişi kabul edilmeyecektir. 
Okulumuzun velilerimiz ile direkt telefon 
veya e-posta/SMS iletişimi devam 
edecektir. İlgili sınıf seviyesindeki müdür 
yardımcısı ile iletişim kurulacaktır. 

Bu kitapçık, Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 
genelgeler ve yönetmelikler rehber 
alınarak oluşturulmuştur. Resmî kanallar 
tarafından yapılacak güncellemeler ve 
değişiklikler bu kitapçığa yansıtılacaktır. 
Velilerimiz konu ile ilgili 
bilgilendirilecektir. 

Kaynakça: 
Dünya Sağlık Örgütü
www.who.int 
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 
www.meb.gov.tr 
T.C. Sağlık Bakanlığı 
www.saglik.gov.tr 
T.C. Çalışma Bakanlığı 
www.ailevecalisma.gov.tr 
Millî Eğitim Bakanlığı ve TSE. “ Eğitim 
Kurumlarında Hijyen Şartlarının 
Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme 
Kontrol Klavuzu”.
Web. 27 Temmuz 2020. 
T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü. “Covid-19 ( Sars- CoV-2 
Enfeksiyonu) Genel Bilgiler. Epidemoloji 
ve Tanı”. 29 Haziran 2020 
International Baccalaureate 
Organization 
www.ibo.org 
Council of International Schools 
www.cois.org 

Communication and 
Information with Parents
During the pandemic, communication 
with our parents and all our meetings will 
be provided on online platforms, Google 
Meet, and/or by phone.  Face-to-face 
meetings will not be held.

For the health of the school community, 
our parents and other visitors will not be 
admitted into the school building. Direct 
telephone or e-mail/SMS communication 
will continue with the parents. 
Communication will be established with 
the relevant Assistant Principals.

This booklet has been prepared with 
information provided by circulars and 
regulations issued by the Ministry of 
Education and the Ministry of Health. 
Updates and changes made by o�icial 
channels will be implemented as they 
occur and parents will be notified.
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July 2020.
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