
ADANA KOLEJİ
OKULA DÖNÜŞ SAĞLIK VE GÜVENLİK KILAVUZU

Değerli velimiz;

Dünya Sağlık Örgütü’nün Covid-19 hastalığını pandemi ilan etmesinden bu yana uzun bir 
süre geçti. Pandemi sürecinin devam ettiği bugünlerde ülkemizde normalleşme 
hazırlıkları yürütülmeye başlandı. Okulların açılacak olması da bu normalleşme sürecinin 
bir parçası. Adana Koleji ailesi olarak öğrencilerimizi çok özledik ve onlara kavuşacağımız 
günü heyecanla bekliyoruz.

Pandemi dönemi sürdüğünden okula başlama sürecinde tüm çalışanlarımızın, öğrenci-
lerimizin ve velilerimizin Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından belirlenmiş olan, 
sosyal mesafeye, hijyen ve maske kullanımına uymak; hepimizin sağlığı ve güvenliği 
içindir. Zorunlu olan bu kurallara hep birlikte uyum sağlayacağımıza olan güvenimiz 
tamdır.

Okulumuzda yürütülen çalışmaları ve tüm çalışanlarımız için geçerli olacak uygulama, 
uyarı ve hatırlatmaları bu kılavuz kapsamında dikkatinize sunarız. Bu süreç kendi 
içerisinde dinamik bir yapıya sahip olduğundan zaman içerisinde önlem ve tedbirlerimiz 
de değişiklik gösterebilecek ve bu değişiklikler sizlerle paylaşılacaktır. Hepimizin bu 
dokümanda belirtilen konulara titizlikle uyması, bu sürecin atlatılması, olası risklerin 
azaltılması ve sağlıklı okul ikliminin devamlılığının sağlanması açısından büyük önem                  
arz etmektedir.

Okula dönüş sürecinde öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği için hazırlıklar yaptık. Onların 
sağlıklı eğitim yapması sizler kadar bizim için de çok önemli. Okulumuzda normalleşme 
çalışmaları ve koruyucu önlemler büyük bir titizlikle yürütülmektedir ; bundan şüpheniz 
olmasın.



Okulumuzda yürütülen çalışmaları ve tüm çalışanlarımız için geçerli olacak uygulama, 
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GENEL PRENSİPLER

Okul temizlik planı hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı dokümanları esas alındı; hangi alan, 
kim tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği 
belirlendi. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen yüzey ve alanlar saptandı ; temizlik 
planında sorumlu çalışan kişi ve temizlik sıklığı belirlendi. Temizlik planının uygulanması 
okul müdürü ve müdür yardımcıları tarafından kontrol edilecektir. 

Okul öncesi tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereler (sınıf, tuvalet, ofisler vb.) 
binanın havalandırılması için , temas ve bulaşma riskini azaltmak amacıyla tüm gün açık 
tutulacaktır.

Tüm tuvalet ünitelerimizdeki sabun ve kâğıt havlu tedariki düzenli olarak yapılmaktadır. 

Okula giriş noktalarında hijyen paspasları, alkol bazlı el antiseptiği standı vardır.

Okula tüm girişlerde ateş ölçümleri görevli öğretmenler ve okul hemşiresi tarafından 
yapılacaktır. 

Ateşli öğrenci veya çalışan diğer öğrenci ve çalışanlardan  ayrılacak, sağlık görevlisi 
tarafından gözleme alınacaktır.

OKULA DÖNÜŞ SAĞLIK VE
 GÜVENLİK KILAVUZU



Tüm çalışan ve öğrencilerin maske takmaları zorunlu olacaktır.

Her koridora hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) temas gerektirmeyen, üstü kapalı ve 
pedallı hijyen çöp kovası kondu.
Bina temizlik planına uygun olarak masalar, kapı ve pencere kolları, elektrik anahtarları, 
sandalye kolları gibi gün içinde çok sayıda temas edilen yüzeyler günde en az iki kere 
temizlenecektir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda bu sayılar 
artırılacaktır.

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki temizlik 
ürün özelliklerini karşılayan malzemeler kullanıldı. Zemin temizliği günde iki kez 
yapılacaktır. Minimum dokunma yüzeyleri tavan, duvar, perde, panjur vb. ayda bir kez 
temizlenecektir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda da bu sayılar 
artırılacaktır. Temizlik/ dezenfeksiyon işlemi sırasında kuru paspas yerine nemli paspas 
kullanılmaktadır.

Okul öncesi eğitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek düzenlendi.

Okul içerisinde, sınıf veya diğer kullanılacak mekanlarda tüm çalışanlar ve öğrenciler bu 
dönemde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik yapmadan oturacaklardır.

Çalışanlara ve öğrencilere okula dönmeden önce maske kullanımı ve fiziksel mesafenin 
korunması ile ilgili bilgilendirmeler görsel materyallerle desteklenecektir. 
Okulumuzda bir adet aktif revir bulunmaktadır. Revirimiz sosyal mesafe kuralları doğrul-
tusunda hizmet vermeye devam edecektir.

Ofis alanları ve bekleme alanları, fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenlendi.



OKULA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR

Öğrenci takibi ve okula giriş-çıkışlarda sosyal mesafenin korunması amacıyla okul giriş 
kapısında bir takım yenilikler yapıldı.

Tüm öğrenci ve çalışanlarımızın okul içerisinde tüm mekanlarda maske takmaları zorunlu 
olduğunu belirtmiştik. Maskeler belirli periyotlarla gün içinde değiştirilecektir.

Pandemi sürecinde riski en aza indirmek ve öğrencilerimizin sağlığını korumak amacıyla 
velilerimiz okul binasına giriş yapamayacaklardır. Okul binasına giriş yapmak isteyen 
velimizin ilgili müdür yardımcısından izin alması gerekmektedir.
Öğrencilerin okul binasına giriş ve çıkışları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 
gerçekleştirilecektir.
Binaya giren öğrencimiz önce hijyen paspasına basıp, antiseptik standında ellerini temiz-
leyip, ateşi ölçüldükten sonra okula giriş yapacaktır.

Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler, veliler tarafından okul dışında teslim alınıp 
bırakılabileceklerdir. (Anasınıfı ve 1.sınıflar hariç)
Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kuralları-
na uyacak ve maske takacaktır. 
Büyükanne ve büyükbaba gibi 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan kişilerin öğrenciyi 
bırakıp almamaları önerilir.



EĞİTİM ALANLARININ DÜZENLENMESİ
Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde 
oturma düzeni oluşturulacak ve maske takılacaktır.

Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı değil, çapraz oturma şeklinde 
olacaktır.

Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanacaktır.

Koridor, sınıf ve okulun diğer bölümlerinde dezanfektanlar bulundurulacaktır.

Sınıfların sürekli olarak havalandırılması yapılacaktır.

İlkokul- ortaokul-lise öğrencileri farklı saatlerde teneffüse çıkacaklardır.

Nöbetçi öğretmen sayısı arttırılacak, bahçede öğrenciler arasında sosyal mesafeyi koru-
maya özen gösterilecektir.

Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmayacak ; kitap, 
kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olacak, öğrenciler arası malzeme alışverişine 
izin verilmeyecektir. 

Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değişikliğine gidilmeyecektir.

Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanacak 
ayrıca toplu olarak katıldıkları etkinlikler az sayıda öğrenci ile yapılacaktır.

Okullarda toplu olarak kullanılan koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerlerin daha az 
sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilecektir.



SERVİSLERDE ALINAN ÖNLEMLER VE HATIRLATMALAR

Servis araçlarında öğrenci sayısı koltuk sayısının yarısı kadar olacaktır.

Servis araçlarına binmeden önce tüm çalışanların ateşi temassız ateş ölçerlerle servis 
görevlisi tarafından ölçülecektir.

Tüm öğrenci, servis şoförleri ve hosteslerinin servis hizmeti sırasında maske kullanımları 
zorunlu olacaktır. 

Araçlarda kolonya/el dezenfektanı hazır bulundurulacaktır. 

Servislerin günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyonu sağlanacaktır. 

Servis araçlarında klima kullanılmayacak, pencereler açılarak servisin sık sık havalandırıl-
ması sağlanacaktır. 

Servislerden yararlanan çalışanlarımızın seyahat süresinde maske kullanmaları, oturma 
düzeninde sosyal mesafe kuralına uymaları zorunlu olacaktır.

Servis personeli Covid-19 ile ilgili eğitimini tamamlamıştır.

Servis araçlarında öğrenciler yiyecek ve içecek tüketmeyecektir.



YEMEKHANE KULLANIMI

Yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı 
sağlanacaktır.

Yemekhane girişlerine el antiseptiği ve hijyen paspası konulmuştur. 

Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanacaktır.

Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu 
sağlanacaktır. Gün sonunda yemekhane ve kantinde çamaşır suyu ve sprey ile detaylı 
temizlik ve dezenfeksiyon yapılacaktır. 

Yemekhanede yemek yiyen öğrenci sayısı azaltılacak, öğrenciler sosyal mesafeye uygun 
oturacaklardır. Öğrenci gruplarının dönüşümlü olarak sınıflarda yemek yiyebileceği ortam 
oluşturulmuştur. Sınıflarda yemek yiyen öğrencilerin yemeği tek kullanımlık tabak, bardak 
ve çatal-kaşıkla sağlanacaktır.

Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanmakta, tüm paketli 
gıdaların paketleri silinmektedir. 

 Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır. 



Kaynakça

TC. Sağlık Bakanlığı COVID19 Rehberi

TC. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Koronavirüs 
Koruma ve Kontrol Önlemleri.

ADANA KOLEJİ AİLESİ
HER TÜRLÜ SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ALMIŞ OLUP 

ÖZLEMLE ÖĞRENCİLERİNİ BEKLEMEKTEDİR.
SAYGILARIMIZLA.


