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sonsuzluk için başlangıç noktası

Velilerimize ve kamuoyuna duyuru!

Değerli Velimiz,

Akrida Okulları olarak, birlikte çalıştığımız herkesin (çocuklarımızın,personelimizin,ailelerimizin) 
sağlıklı ve güvenli bir okul öncesi deneyimi yaşayacağı bir çevre oluşturmak için mümkün olan her 
şeyi yapmaya devam edeceğimizi beyan ederiz.
Okulumuzdaki salgın öncesinde titizlikle yürütülmekte olan temizlik ve hijyen uygulamaları, yetkili 
kurumlardan gelecek yeni bilgilerle güncellenerek aynı titizlikle devam edecektir.  
Okulumuzun hijyen çalışmaları, Halk Sağlığı Müdürlüğü Yönergelerine uygun olarak uygulanmak-
tadır. Hijyen politikamız, ulusal yetkililerin önerileri yakından takip edilerek düzenli olarak güncel-
lenmektedir. Aynı zamanda eğitimde salgın uygulamaları hakkında yurt içi/yurt dışı kaynaklar 
yakından izlenmektedir.

GENEL KURALLAR 

Covid ile  ilgili  uygulanacak  tüm  prosedürlerimize  ve  bu  prosedürlerde  gerçekleştirilecek   tüm
güncellemelere; velilerimiz,personelimiz ve diğer tüm bileşenlerimizin uyması zorunludur.
• Sosyal mesafe  kuralı tüm  işleyişte  (Dersler,  yemekhane,  okula giriş-çıkış gibi)  ilgili  tüm
kişiler (Öğretmenler, veliler gibi) tarafından dikkatle uygulanmalıdır.
• Okula giren her birey maske takmak zorundadır.
• Okulumuzun rutin prosedürü olan hasta çocukların evde dinlendirilmesi kuralı eskisi gibi 
uygulanmaya devam edilecektir
Mevsimsel grip nedeniyle bir süre okula devam edemeyen çocukların, tüm semptomlar bittikten en 
az 24 saat sonra okula gelmeleri tavsiye edilir.
• Günlük program, çocukların kendi grupları dışındaki çocuklarla temasını minimize edecek 
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
• Okulumuzda uygulanmakta olan gezi,  toplu  etkinlik  gibi  çalışmalar  bir  süre  için   askıya
alınmıştır.
• Okulumuza kesinlikle dışarıdan yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.
• Personelin öğrencilerle kurduğu fiziksel teması minimuma indirmesi desteklenmektedir.
• Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler okulun içine kabul edilmeyecek, teslimatlar kapı dışında 
yapılıp dezenfekte edilerek alınacaktır.
• Mutfak malzemeleri mutfak girişinden kabul edilmektedir. Ürünleri alan mutfak personeli, 
eldiven ve maske kullanmaktadır.
• Mutfak  ürünleri,    gıdaya   zarar    vermeyecek    şekilde    dezenfekte    edildikten    sonra
yerleştirilmektedir.  
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•  Sınıflarımız düzenli olarak doğal havalandırma ile de havalandırılmaktadır.
• Tüm sınıflarımız geniş camlara sahip, güneş ışığı alan, rutubetsiz alanlardır.
• Okulumuz,  çocukların   olumsuz   etkilenmemesi   için   tatil   dönemlerinde   olmak  üzere,
profesyonel bir firma tarafından dezenfekte edilmektedir. Hastalıkların yoğun olması halinde ek 
dezenfeksiyon uygulamaları yapılmaktadır.
• Doğru el yıkama yönergelerini görsel olarak da anlatan posterler, çocukların göz hizasında, 
gerekli tüm duvarlara asılacaktır,
• Çocuklara yemek öncesi-sonrası, bahçe sonrası, burunlarını sildikten sonra, tuvaletten 
sonra ya da elleri her kirlendiğinde ellerini yıkamaları gerektiği düzenli aralıklarla ve oyun odaklı 
etkinliklerle anlatılmaktadır.
• Her odada kolonya, el dezenfektanı, ıslak mendil ve kağıt mendil bulundurulmaktadır.
• Çocukların okula giriş ritüelleri hijyen ve sosyal mesafe gereklerine uygun olarak yapılacak-
tır:
- Dışarıdan gelen ayakkabılar okula sokulmayacaktır.
- Okul içinde ve bahçede ayrı ayrı ayakkabılar kullanılmaya devam edilecektir.
- Gerekli durumlarda çocuğun dışarıda giydiği kıyafet değiştirilecektir.
• Günlük akışımızda, daha önce de uygulandığı gibi, çocukların etkinlikler arası geçişlerinde 
ve mekan değişimlerinde ellerini yıkamaları desteklenecektir. 
• Hapşırırken ve sonrasında kullanmak üzere tek kullanımlık mendiller, çocukların tüm 
dolaşım alanlarında erişilebilir olacaktır.
• Çocuklarımızın yanında biri kirli, biri temiz olmak üzere iki ayrı poşet bulundurulacak gün 
içerisinde giyilen kıyafet kirli poşetine yerleştirilecektir. Okuldan çıkışları temiz kıyafetleri ile olacak-
tır.
• Çocukların sık temas ettiği kapı kolu, masa üstü gibi yerler dezenfektan ile düzenli olarak 
temizlenecektir.
• Yemekhane personeli yemek hazırlarken maske kullanacaktır.
• Öğrenci, öğretmen ve personele yemek dağıtımı yalnızca 1 kişi tarafından (yemekhane 
personeli) tarafından yapılacaktır.
• Öğrenci ve öğretmenler yemekhanenin mutfak kısmına giriş yapmayacaktır.
• Öğrenciler   sabah-öğle-ikindi   3   öğün   yemeklerini   kendi   sınıflarında  ya  da  bahçede
yiyebileceklerdir.
• Öğrenciler su içmek için kişisel su mataralarını kullanacaktır.
• Sosyal mesafe kurallarına uygun çalışılacaktır (1,5 metre).
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• Okulumuz, temizlik personelimiz tarafından gün içinde düzenli olarak temizlenecektir
• Sabah tüm lavabo ve tuvaletler uygun temizlik malzemesi ile dezenfekte edilecektir.
• Lavabo ve tuvaletlerin temizliği, her saat başı  kontrol edilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç olması 
halinde, saati beklenmeden temizlik yapılacaktır.
• Çocukların sınıf içinde sık temas ettiği oyuncaklar, masalar, sandalye tutamakları gibi yerler 
gün içinde gerekli görüldükçe o sınıfa ait temizlik bezleri ile temizlenmektedir.
• Temas edilen yerler (Kapı kolları, klozet düğmeleri, çocukların kapıyı iterek açarken temas 
ettikleri kapı yüzleri gibi) sık sık temizlenmektedir.
• Çocukların sık temas ettiği oyuncaklar, masalar, raflar gibi yerler gün sonunda dezenfektan 
ile temizlenmektedir.
• Yemekhanemiz, yemek öncesi ve sonrası temizlenmektedir.
• Gün sonunda tüm kurum uygun temizlik malzemesi ile süpürülüp silinmektedir.
• Tüm temizlik uygulamaları bir çizelge ile kayıt altına alınmakta ve bizzat temizlik personeli 
ve koordinatör tarafından kontrol edilmektedir.
• Tüm ekip, temizlik standartlarına aykırı bir durum oluşması halinde denetleme görevleri 
gereği, koordinatöre bilgi iletmektedir.
• Temizlik personelimiz, maske ve eldiven kullanmaktadır. Bu ürünleri uygun aralıklarla 
değiştirilmektedir.
• Her sınıf, ayrı toz bezi ile silinmektedir.
• Çocukların kullandığı mutfak eşyaları ile personelin kullandığı mutfak eşyaları birbirinden 
ayrıdır ve ayrı temizlenmektedir.
• Mutfak eşyalarını yıkamada kullanılan makine en yüksek ısıda ve sürede açılmaktadır.
• Çocuklar sıra ile sosyal mesafe kurallarına uyarak ellerini yıkayabilecektir.
• Ellerini kurulamak için tek kullanımlık havlu peçeteler kullanılacaktır.
• Tuvalette her çocuk kendi kişisel klozet adaptörlerini kullanacak, her kullanımdan sonra 
dezenfekte edilecektir,
• Çocuklar öz bakımlarını kendileri yapacaktır, [krem sürme, el yıkama, tuvalet temizliği )
• Lavabolar personel tarafından sık sık dezenfekte edilecektir.
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• Öğrencilerin okula 1 ebeveyn ya da yakını tarafından maskeli ve siperlik ile teslim edilecek-
tir.
• Öğrenci giriş-çıkış saatleri ailelerin temas kurmayacağı şekilde düzenlenecektir.
• Öğrencilerin bahçe kapısından teslim alınıp, bahçe kapısından teslim edilecektir.
• Okula geldiğinizde zili çalıp dışarıda, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak beklemeniz 
gerekmektedir.
• Yetkilimiz gelip çocuğu buradan alacaktır.  
• İlk adımda yetkilimiz tarafından çocuğun ateşi ölçülecektir.
• Çocuğumuzu karşılayan personelimiz maske ve siperlik kullanacaktır.
• Öğrenciler maskeli şekilde, elleri dezenfekte edilerek okula giriş yapabilecektir.
• Çocuğun okula gelirken kullandığı maskesi personelimiz tarafından çıkartılacaktır ve uygun 
şekilde geri dönüşüme atılacaktır. Çocuklarımızın açık alanlarda sürekli maske kullanması beklen-
memektedir.
• Çocuklar sınıfa girmeden önce ellerini kurallara uygun şekilde yıkayacaklardır.
• Çocukların okuldan ayrılırken ellerini yıkamaları desteklenecektir.
• Çocuklar okuldan çıkmadan önce maskeleri takılacaktır.
• Her çocuğun 3 adet maskesi olacaktır. Biri ile okula gelecektir. Biri çantasında kalacaktır. 
Diğeri okuldan çıkışta çocuğa takılacaktır.
• Velilerin idare ve muhasebe görüşme talepleri randevulu şekilde gerçekleştirilecektir.
• Velilerin öğretmen görüşmeleri düzenli telefon ya da online şekilde gerçekleştirilecektir  
(okul giriş çıkışlarında öğretmen –veli diyaloğu olmayacak),
• Ebeveynlerimizin ve personelimizin sosyal mesafe kurallarına uygun davranması beklen-
mektedir.
• Çocuğun çantasının tutacak yerleri dezenfekte edilecektir ve çocuğun çantası ile teması 
kesilecektir.
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• Çocuklarımızın okulda sosyal mesafe kurallarına uyması için gerekli önlemler, oyun yolu ile 
çocuklara aktarılacaktır:
- Dezenfeksiyon şemsiyesi,
- Koridorlarda sıralı yürümeyi destekleyen yer işaretlemeleri,
- Herkesin sandalyesinin yerini belli eden işaretlemeler,
- Sosyal mesafe şarkısı 
- Sosyal mesafe deneyimi sunan aynala beni gibi oyunlar.
• Tüm bu eğitimlere rağmen, çocukların gün boyu sosyal mesafeyi korumasını beklemek 
gerçekçi ve doğru değildir. Salgından korunma konusunda asıl görev biz yetişkinlere düşmektedir.
• Çocukların sandalyeleri arasında uygun metrelik mesafe bırakılmaktadır.
• Okul girişinde ve okul içinde, sosyal mesafeyi hatırlatan ve rehberlik eden yer işaretlemeleri 
uygulanmaktadır.
• Okulun açıldığı ilk dönemde, salgının durumuna göre, okulda hizmet sunan personel sayısı 
minimumda tutulacaktır.Öğretmen kadrosudadahil.
• Günlük programımız, çocukların tüm okula yayılarak eğitimlerine devam etmeleri sağlan-
mak üzere revize edilmektedir.
• Dersler aktif olarak bahçede işlenecektir,
• Bahçede belli bir alanda yoğunluk yaşanmaması için, bahçe istasyonlara bölünerek her bir 
istasyonun kişi kapasitesi belirlenmektedir.
• Çocukların sınıfta ve yemekhanede oturduğu sandalyesi ve yanında oturan kişiler sabitle-
necektir ve kontrol edilebilir bir oturma düzeni kurulacaktır.
• Bu kural, diğer tüm salgınprosedürleri gibi oyun yolu ile çocuklara aktarılacaktır.
• Öğretmenler ders anlatımı esnasında siperlik ve maske kullanacaktır.
• Bahçe etkinliklerinden sınıfa girerken eller dezenfekte edilecektir.
• Sınıflardaki oyuncaklar kaldırılacaktır.
• Sınıf düzenlerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. (öğrencilere zaman durmuş gibi 
hissettirmek oryantasyon süreçlerini kolaylaştıracaktır.)
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Personelimize, kendi güvenlikleri ve hijyenleri için yapmaları gerekenler konusunda eğitim verilme-
ktedir.
• Personel, okula geldiğinde;
- Dışarı ayakkabısını çıkartıp, okul ayakkabısını giymektedir.
- Personelin ateşi ölçülmektedir.
- Dışarıdan geldiği giysilerini çıkartıp, okulönlüklerini  giymektedir.
- İçeri girer girmez, kimse ile temas etmeden ellerini yıkamaktadır.
- Dışarıda kullandığı maskeyi çıkartıp, yeni maske takmaktadır.  
- Ateşi ölçülen ve sağlık durumunun iyi olduğunu bizzat rapor eden personelin görev yerine 
geçmesine izin verilmektedir.
• Personelin okulda giydiği giysileri, sıkça 60+ derecede yıkanmaktadır.
• Personelimizin her gün evine gittiğinde duş alması tavsiye edilmektedir.  
• Personel gün boyu maske kullanmaktadır.  
• Personellerimiz, her sabah ve akşam kendi ateşlerini ölçerek kayıt altına almaktadır. Bu 
çizelgeler, okulda klasörlenmektedir. Talep edilmesi halinde bu çizelgeler yetkililerle paylaşılmak-
tadır.
• Hasta hisseden personel izinli sayılmaktadır.

• Her öğrencinin kendine ait kalem kutusu, kalemi, makası vb. olacaktır.
• Her öğrenci kendi sınıfında ve öğretmeniyle bulunabilecek farklı bir sınıfa giriş yapamaya-
caktır.
• Sınıflar öğrenciler sınıfa gelmeden ve sınıftan çıktıktan sonra temizlenip,  dezenfekte 
edilecektir.
• Sınıflar sık sık havalandırılacaktır.
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• Çocukların ateşleri gün içinde iki kez (sabah okula gelmeden ve akşam yatmadan önce) 
tarafınızdan ölçülecek ve sonuçları bir çizelgeye kaydedilecektir. Kurumun talep etmesi halinde bu 
çizelge kuruma gösterecektir.
• Aileler, çocuğu okula getirmeden önce çocuğa ateş düşürücü ya da ağrı kesici ilaç-şurup 
vermeyecektir.
• Çocukları okuldan alıp eve gittiğinizde çocuğunuzla birlikte el yıkama rehberine uygun şekil-
de ellerinizi yıkamanız gerekmektedir.
• Okuldan eve dönen çocukların yüzlerini de yıkamalarını desteklemeniz gerekmektedir.
• Çocukların okulda giydiği giysileri her gün çıkartıp yıkamanız gerekmektedir.  
• Hava şartlarının elverdiği her gün çocukları banyo yaptırmanız gerekmektedir.  
• Çocukların nevresimleri 60+ ısıda yıkanmalıdır.
Bu uygulamalara titizlikle uymak hem çocuklarımız hem ailelerimiz hem de personelimizin sağlık 
ve güvenliği için çok önemlidir. Salgın sonrası rutinlerimiz fazlasıyla değişmiştir. Bu durum hem 
size hem bize çok fazla iş yüklemektedir. Söz konusu çocuklarımızın sağlığı olunca, okul aile 
işbirliğine verdiğimiz önem daha da önem kazanmaktadır.Sizlerden gelecek destek ile bu süreci 
sağlıkla atlatacağımıza olan güvenimiz tamdır.


