
 

 
 
 
 
 
 
 
Değerli Velilerimiz, 
 
COVID-19 pandemisi ülkemizde ve dünyada insan sağlığını ciddi oranda tehdit etmeye devam ediyor.  
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve ilgili kurulların bildirdiği  kurallara ve alınması 
gereken önlemlere okullar tam anlamıyla uymaktadır. Okulumuzda  fiziki şartlarına uygun olarak  Özel 
Alman Lisesi yönetimimizce alınan ilave kararlar, tedbirler ve uygulamalar eşliğinde 2020 – 2021 
eğitim-öğretim yılına başlamaktayız.  
Hem öğrencilerimizin sağlığını hem de kendi sağlığımızı korumak amacıyla bizlerin önemli görev ve 
sorumlulukları bulunmaktadır. Okulumuzda normalleşme çalışmaları doğrultusunda alınacak tedbirler 
bu kitapçıkta bilgilerinize sunulmuştur.  
Sizlere bu dönemde farklı iletişim kanalları ile de sık sık ulaşacağız. Bilgi kirliliğini önlemek adına web 
sitemizdeki sayfayı ve okulun bildirimleri dışındaki duyumlara itibar etmemenizi önemle rica eder, 
herhangi bir acil durumda öğrencilerimizin, çalışma arkadaşımızın ve velilerimizin kişisel bilgilerini 
koruma yükümlülüğümüzü hatırlatmak isteriz. 
Okul aile iş birliği çerçevesinde siz değerli velilerimizin bugüne kadar vermiş olduğunuz desteğin 
normalleşme sürecinde de devam etmesini diler, okulumuzun alacağı tedbirler konusunda hassasiyet 
ve anlayışınızı rica ederiz. 
 
Pandemi Döneminde  Normale Geçiş  ve Hazırlıklar 
T.C. Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı afişler ile yaş gruplarına göre hazırlanan kurumsal bilgilendirme 
ve sosyal mesafe çıkartmaları okulumuzun merdiven aralarına, katlara, yemekhaneye, WC’lere ve 
ortak kullanım alanlarına yerleştirilmiştir. 
 Okulumuzda, kurallara uygun olarak, tüm öğrenci ve çalışanların maske kullanması zorunludur. 
 Alınan tedbirler gereği öğrencilerimizin okulda bulunduğu süre içerisinde kullanmaları için her gün 
sabah okula girişte ve öğle yemeğinden sonra değiştirilmek üzere 2 adet maske getirmeleri 
gerekmektedir. Farklı ortak alanlarda da maskeler bulunacaktır. 
Eğitim faaliyetine başlamadan önce T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
yönetmelikleri esas alınarak okul binamız dezenfekte edilmiştir. Okulumuzda  tüm kullanım 
alanlarının (derslikler, koridorlar, WC’ler, yemekhane,  kantin gibi) giriş ve çıkış noktalarına 
öğrencilerimizin hijyenini sağlamak üzere el antiseptikleri yerleştirilmiştir. Hijyenik atıklar (mendil, 
maske gibi) için temas gerektirmeyen, kapaklı atık kutuları konulmuştur. Ayrıca okul girişlerinde 
dezenfektanlı ayak paspası bulundurmaktadır. 
Değişen koşullar ve ilgili bakanlıkların yönergeleri dikkatle ve titizlikle takip edilmekte, okulda 
bulunanların  sağlığı için, gerektiğinde var olan tedbirlere ,eklemeler yapılmaktadır..  
 
Okulda Pandemi Heyet Kurulu  
Eğitim döneminde pandemi süreciyle ilgili önlemler almak, alınan önlemlerle ilgili çalışanları, 
öğrenciler ve velileri bilgilendirmek  günlük olarak ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişen 
öğrencilerin ve çalışanların sağlık durumlarını takip etmek, okullarda alınan önlemler denetlemek, 
COVID-19 vakası şüphesi oluştuğunda okul sağlık birimi ve il/ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa geçmek 
için okulumuzda   “Pandemi Heyet  Kurulu” oluşturulmuştur. 
 
Veli Bilgilendirme Formu ve Taahhütnamesi 
Okulumuzun açılacağı 31 Ağustos 2020 gününe kadar siz velilerimizin imzalayarak okul idaresine 
iletmesini rica ettiğimiz, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından istenen “Veli Bilgilendirme Formu ve 
Taahhütnamesi”, e-mail olarak sizlerle paylaşılacaktır. 
  



Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri olan ya da 
COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda, okul idaresine ivedilikle bilgi verilecek ve okulda 
bulunan diğer öğrenci ve çalışanların sağlık durumlarını riske atmamak için belirti taşıyan öğrenciler 
okula gönderilmeyecektir. 
 
EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
1*Sınıflarımız eğitim ve çalışma ortamlarımız, daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü kullanılacaktır. 
Eğitim ve çalışma alanlarında sosyal mesafe, en az 1 metre düzenlenmiştir. Temas takibi için 
öğrencilerin dersliklerde her zaman kendi sıralarında aralığı kapsayan oturmaları sağlanacaktır. 
Dersliklerde öğrencilerin oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmayacaktır. 
2*Özel Alman Lisesi olarak COVID-19 kapsamında aldığımız önlemler ve yapılacak olan çalışmalar 
okulumuz web sayfasından duyurulacaktır.  
Öğrenciler hep aynı dersliklerde bulunacak ve derslik değişikliği yapılmayacaktır. Değişiklik zorunlu ise 
sınıfların her kullanım sonrası havalandırılması temizliği ve dezenfeksiyonu yapılacaktır. Öğrencilerin 
toplu hâlde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla öğrenciler, ders aralarında nöbetçi 
öğretmenler gözetiminde olacak ve sosyal mesafe kuralına göre yönlendireceklerdir. 
3*Damlacık yoluyla bulaşma riski olduğundan dersliklerde ses düzeyin yüksek olduğu aktiviteler 
yapılmayacaktır. Okulumuzda salgın döneminde bulaşma riski artıracağı için toplu etkinlikler yüz yüze 
yapılmayacaktır.  
4*Öğrencilerimizin okulda kullanacağı tüm materyaller kişiye özel olacaktır. Öğrenciler arasında ortak 
malzeme kullanımı olmayacaktır.  
5*Öğrencilerin eğitim gördükleri dersliklere o sınıfın öğretmen ve temizlik görevlisi dışında kimse 
girmeyecektir. Ayrıca öğrencilerin kendi derslikleri dışındaki diğer dersliklere girmesine müsade 
edilmeyecektir. 
Okul binamızın temizlik ve dezenfeksiyonu, hazırlanan okul temizlik planına uygun olarak 
gerçekleştirilmiştir. Dezenfeksiyon işleminde T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler kullanılmaktadır. 
 
OKUL GİRİŞ VE ÇIKIŞI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  
Okulumuza izolasyonu sağlamak ve riski en aza indirmek için salgın döneminde zorunlu hâller dışında 
ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Okulumuza gelen ziyaretçilere, velilerimize kapalı su dışında içecek ve 
yiyecek ikramı yapılmayacaktır.  
Okula giriş zorunluluğu olan ziyaretçiye, okul girişinde güvenlik görevlisi tarafından taahhütname 
imzalatılarak okula alınacaktır. Okullarımıza giriş yapanlarla güvenlik görevliler arasında en az 1 metre 
mesafeyi sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmıştır. Okullarımızda bulunan güvenlik görevliler, 
maske ve siperlik kullanılacaktır.  
 
Öğrencilerimizde COVID-19 Semptomlarından Biri Gözlemlendiğinde İzlenecek Yol 
Okulda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal semptomlarından herhangi biri görülen 
öğrenci için izolasyon odamız hazırlanmıştır. Bu semptomlardan herhangi biri gözlemlenen öğrenci, 
refakatçi eşliğinde izolasyon odasına götürülecek ve okul hemşiremiz öğrenci velisine konu ile ilgili 
bilgi verecektir. 
Okulda, herhangi bir semptom gösteren öğrencimizi  olursa, öğrenciyi okuldan teslim alan velisi, 
sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. Sağlık kuruluşu tarafından öğrenciye konulan tanı ve teşhise 
ilişkin rapor, en kısa sürede veli tarafından okul idaresi ile paylaşılacak ve “Okul Salgın Takip Kurulu” 
tarafından gerekli tedbirler alınacaktır. 
Semptom belirlenen öğrenci, velisine teslim edildikten sonra öğrenciyle yakın temasta bulunmuş 
arkadaşları ve öğretmenler aynı gün tespit edilerek okul müdürü ve müdür yardımcısı tarafından 
tutanak altına alınacaktır. Öğrencinin COVID-19 riski, taşıdığı veli tarafından belirtilirse bu durumla 
ilgili tutanakta adı geçen öğretmen ve öğrenci velileri, okul idaresi tarafından aranarak 
bilgilendirilecektir. 
Öğrencide COVID-19 tespit edilmesi hâlinde öğrencinin bulunduğu derslik boşaltılarak 24 saat süreyle 
havalandırılacak, boş tutulması sağlanacaktır ve dezenfektan ürünleriyle temizlenecektir. 
Tedavisi yapılan öğrenci ancak ilgili sağlık kuruluşu tarafından verilen  "okula dönmesinde sakınca 
yoktur” belirten raporu ile okula kabul edilecektir.  



Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/psikososyal destek ihtiyaçları için okullarda 
bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimler, Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerler 
doğrultusunda hareket edecektir. 
 
Yemekhane ve Kantinlerle İlgi Düzenlemeler 
Öğrenci  sayılarına göre, yemekhanede, öğrencilerimizin arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre 
olacak şekilde düzenlemiştir. Öğrencilerin yemekten hemen önce ve sonra ellerini yıkaması 
sağlanacaktır. Yemekhane ve kantin girişlerine el antiseptiğe konulmuştur.  
Kurum bünyesindeki yemekhane ve kantinimizde T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve T.C. Sağlık Bakanlığının 
yönergelerinde yer alan maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere 
uyulacaktır. Okul yemekhanemiz ve kantinimiz dezenfekte edilerek gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 
Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar, her kullanım sonrasında bulaşık makinesinde yıkanarak 
sonraki kullanıma kadar temiz bir ortamda saklanacaktır. Çatal, bıçak ve kaşık, koruyucu kâğıtta   
Yemekhanede öğrencilerimize kapalı su verilecektir. Öğrencilerimiz sularını mataralarıyla evinden 
getirebilecek, su ihtiyaçlarını ayrıca okul kantinden sağlayabileceklerdir. Öğrencilerin almış olduğu 
ürünler için kullanılacak bardak, tabak vb. malzemeler tek kullanımlık olacaktır. Öğrencilerin aldıkları 
ürünlerin ödemelerini temas olmadan yapılması planlanmıştır.  
 
Servislerle İlgili Düzenlemeler 
Serviste oturma sırası arkadan öne doğru olacaktır. Öğrenciler, sağ ve sol cam kenarlarına oturacaktır. 
Cam kenarları dolduktan sonra  öğrenciler arkadan öne doğru olacak şekilde koridorlara  
oturtulacaktır. Buna uygun oturma düzeni, öğrencilerin evden alınma sırası gözetilerek yapılacaktır. 
Özel Alman Lisesi ile çalışan servis firması ile kurum yetkililer COVID-19 tedbirlerine yönelik  ilgili 
toplantılar yapılmış, eğitim faaliyetine başlamadan önce T.C. Sağlık Bakanlığının, T.C. Millî Eğitim 
Bakanlığı ve T.C. İçişler Bakanlığının yönetmelikleri esas alınarak gerekil tedbirler alınmıştır. 
Sürücüler ve öğrenciler kişisel hijyen kurallarına uygun olarak hareket edeceklerdir. Aracın içinde 
mutlaka maske kullanılacak ve yolculuk boyunca  maske çıkarılmayacaktır. Araçların giriş kapısının 
yanına el antiseptiği konulmuştur. Öğrenciler servise binmeden el antiseptiği kullanacaktır. Servise 
binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hareket edeceklerdir. 
Servis firmalarında çalışan tüm yönetici ve  sürücü  için işveren tarafından COVID-19 hakkında 
bilgilendirici eğitimler düzenlenmiştir. Tüm servis araçlarının içine COVID-19 a ilişkin kurallar görünür 
bir şekilde asılmıştır. Sürücü ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanacaktır. 
Her servis turundan  sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam 
açma düğmeler, emniyet kemer tokaları)  dezenfekte edilecektir. Bu amaçla T.C. Sağlık Bakanlığı 
onaylı dezenfektanlar kullanılacaktır. Araç içi temizlik ve dezenfektan çalışmaları öğrenci olmadığı 
durumlarda yapılacak ve sonrasında bir dakika beklenip araç havalandırılacaktır. 
Tüm servislerimizde öğrenci servise binerken sürücü tarafından dijital ateş ölçer ile ateş ölçümü 
yapılacaktır. Ateş , 38 derece üzeri olan öğrenciler, servise alınmayacak velisi ve okul idaresi 
bilgilendirilecektir. 
Sürücülerin sağlık durumları, ulaşım müdürü tarafından günlük olarak takip edilecek ve okul 
yönetimine bu konuda bilgi verilecektir. Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde yüksek sesle 
konuşulmayacaktır. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahi içilmeyecek ve yemek yenilmeyecektir. 
Servislerin klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Servislerde pencereler uygun olan her 
fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanacaktır.  
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