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Sayın Velimiz, 

  Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüs vaka sayısının komşu ülkeler de 

dahil olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde arttığı bilinmektedir. Sağlık Bakanlığımız tarafından Türkiye’ de bir 

vaka görüldüğü bilgisi verilmiş olup bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla okulumuz tarafından 

alınan tüm önlemler aşağıda sıralanmıştır:  

 Tüm binamızın dezenfekte ve ilaçlama işlemleri T.C Sağlık Bakanlığı onaylı Intra Hydrocare ile 

yapılmaktadır. 

 Tüm yerleşkemizin tuvalet ve lavabolarında anti bakteriyel sabunlar kullanılmaktadır.  

 Ders sürecinde ve ders aralarında öğrenme ortamlarımız havalandırılmaktadır.  

 Okulumuz duvarlarına virüsten korunma yollarını gösteren posterler asılmıştır,  

 Tüm sınıf düzeylerindeki öğrencilerimize virüsten korunma yolları ve ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiği 

konusunda Okul doktorumuz Gökhan Eminsoy tarafından bilgilendirme yapılmıştır. 

 Öğrencilerimizin sıklıkla temas ettiği sıra, masa, sandalye, trabzanlar daha sık ve dezenfektanlarla 

temizlenmektedir.  

 Okula giren herkese okulun giriş deskinde bulunan el dezenfektanı kullandırılmaktadır. 

 Havaların ısınmasıyla birlikte tüm teneffüslerde öğrencilerimiz okul bahçelerimize yönlendirilmektedir.  

 Okul öncesi ve ilkokullarımızda bir okul gününün en az bir veya iki ders saati, bahçede veya okulun açık 

alanlarında etkinlik dersi olarak yapılmaktadır. Sınıflarımız ve koridorlarımız sürekli havalandırılmaktadır.  

 Ders saatlerinde sınıflarımızın hava alması için vasistaslar sürekli açık bulundurulmaktadır. 

 Okulumuzun bazı yerlerinde öğrencilerimizin kullanabilecekleri el dezenfektanları bulundurulmaktadır.  

 Okul doktorumuz ve iki hemşiremizle birlikte öğrencilerimizin rahatsızlandığı ve ateşlendiği durumlar 

velisi ile derhal paylaşılmakta,  eve götürmeleri konusunda gerekli yönlendirme yapılmaktadır. 

 Revirimizin ihtiyaçları gözden geçirilmiş bu süreçte gerekli olabilecek tıbbi malzemeler temin edilmiştir.  

(maske, dezenfektan vb.) 

 Temizlik personelimiz, sınıfların havalandırılması ve dezenfektenin önemi konusunda 

bilgilendirilmişlerdir. 

 Okul servis araçlarımıza dezenfeksiyon işlemleri uygulanmıştır. 

 Yemekhane ve kantın çalışanlarına eğitim verilmiş, yemekhane personelinin servis sırasında gereken 

hassasiyeti göstermesi istenmiştir. 

 Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün bilgilendirme, genelge ve yazıları 

titizlikle takip edilmektedir.  

 Milli Eğitim Bakanlığı talimatıyla bu süreçte şehir içi ve şehir dışı okul gezileri, toplantı, çalıştay, ödül 

töreni, spor müsabakası, yarışma gibi etkinlikler iptal edilmiştir.  

 Okulların tatil edilmesi durumunda öğrencilerimize online hizmet desteği verilecektir. 

 

Sağlıklı günler dileriz.   
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