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PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ FAALİYETLERİ

     COVID-19 hastalığının pandemi şeklinde devam ettiği bugünlerde, ülkemizde normalleşme 
hazırlıkları yürütülmeye başlandı. Okulumuzda da bir yandan normalleşme çalışmaları devam 
ederken, bir yandan da koruyucu önlemler okul ortamını oluşturan tüm paydaşlar tarafından kararlı 
bir şekilde sürdürülmelidir. Bu doküman okulumuzun güvenli ortamını yeni koşullar altında da 
sağlamak ve sürdürmek amacıyla uygulanacak temel faaliyet ve yaklaşımları özet olarak 
içermektedir.

                                                                                                         Sağlıklı ve güvenli günler dileriz. 

        Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi ilan etmesinden bu yana uzun bir süre 
geçti. Okul Kriz Yönetim Ekibi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu süreci 2020 Mart ayından itibaren 
yakından izledi. Pandemi ilan edilmesiyle okulumuzun risk analizi ve eylem planı “Bulaşıcı 
Hastalıkları Önleme” başlığı altında güncellendi. Takip eden pandemi döneminde de risk analizi ve 
eylem planı okula dönüş sürecini de kapsayacak şekilde güncellendi. 

        Okulumuzda yürütülen ve bu dokümanda kısaca özetlenen tüm çalışmalar planlama-uygula-
ma kontrol etme-önlem alma aşamalarında sürekli olarak değerlendirilir. Oldukça dinamik olan 
pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda dokümanımız da gerektikçe güncellenerek web 
sitemizde yayınlanacaktır. 
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OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER VE  GÜNLÜK / HAFTALIK TEMİZLİK VE  
DEZENFEKSİYON BİLGİSİ

        BİNANIN HAZIRLANMASI 

Öğrencilerimiz okulumuza gelmeden önce , okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve 
pencereleri (danışma, sınıf, tuvalet, ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini 
azaltmak amacı ile tüm gün açık tutulur. 

Bina temizlik planına uygun olarak bankolar, masalar, asansörler, kapı ve pencere kolları, tırabzanlar, 
elektrik düğmeleri, sandalye kolları gibi gün içinde çok sayıda temas edilen yüzeyler günde en az iki 
kere temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda bu sayılar artırılır.
Tüm tuvalet ünitelerindeki kağıt havlu makineleri sensörlü, çöp kutuları üstü kapalıdır. Sabun ve 
kâğıt havlu tedariği düzenli olarak yapılmaktadır. 

                  Okula Gelmeden Önce:

      Öğrenci evdeyken velisi tarafından ateşi ölçülmeli, 37.5 derece ve üzeri ateşi olan veya hastalık 
belirtileri gösteren öğrenciler okula gönderilmemelidir.

        Veli, evden çıkmadan önce öğrencinin her gün yeni bir maske takmasını sağlamalıdır.

        Veli, öğrencinin giydiği kıyafetin her gün temizlendiğinden emin olmalıdır.

Her sınıfta temas gerektirmeyen, üstü kapalı çöp kovası bulunur. 

           OKULA  GELİŞ

   Aile üyelerinden birinin veya temasta bulunulan bir başkasının yüksek ateşli olması, 
hastalık belirtileri göstermesi vb. durumlarda öğrenci okula gönderilmemelidir.

Asansörlerimiz öğrenci kullanımına kapalıdır. Zorunlu kullanım durumlarında sosyal mesafe 
işaretlemeleri bulunur. Asansörlerin iç ve dış tuş takımları günde en az 4 kez, kabinler her gün 
sonunda uygun malzemelerle temizlenir.

Okula giriş noktalarında hijyen paspasları, sensörlü alkol bazlı el antiseptiği stantları ile ateş ölçerler 
danışma alanlarında bulundurulur. Okula yapılan tüm girişlerde ateş ölçümü yapılır. 

1.1.1.

2.2.2.
2-A2-A2-A
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S O S Y A L M E S A F E
+MASKE + EL HİJYENİ + SOLUNUM HİJYENİ + GIDA HİJYENİ

    Öğrenciler, okul girişinde ayak dezenfeksiyon  paspasından  geçerek  okula  giriş 
yapacaklardır.

                    Velisi Tarafından Okula Getirilen Öğrenciler:

    Veliler çocuklarını güvenlik için belirlenen alandan öteye geçmeyecek şekilde okula 
bırakacaklardır.

          Servis şoförünün maske, servis hostesinin ise maske ve eldiven kullanmaları sağlanacaktır.

         Servis araçlarında klima açılmayacaktır.

         Öğrencinin sabit koltukta seyahat etmesi sağlanacaktır.

    Öğrencilerin serviste yiyecek-içecek tüketmelerine, yüksek sesle konuşmalarına ve yer 
değiştirmelerine izin verilmeyecektir.

                     Servis Araçları İle Okula Gelen Öğrenciler:

          Öğrenci servis aracına binerken servis görevlisi tarafından, maskesi kontrol edilecek, el de-
zenfektanı kullanması sağlanacaktır.

2-B2-B2-B

2-C2-C2-C

K
A

P
LA

N
 O

K
U

LLA
R

I

6



Tüm çalışanlar ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takmakla yükümlüdür. Maskeler 
ventilsiz olmalıdır. Ventilli maske kullanmak isteyenler üzerine medikal maske takmak zorundadır. 
Tüm çalışanlar ve öğrenciler siperlik ya da gözlük ile korunma düzeyini arttırmalıdır. Okulumuzda 
temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görevleri yerine getirirken eldiven 
kullanır, bunun dışında okul genelinde eldiven kullanılmamaktadır. 

           KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI 

Maskeye dokunmadan önce, ellerinizi
su ve sabun ile temizleyin

Maskeyi yüzünüze doğru şekilde
yerleştirin. Metal şeridin olduğu taraf
yukarı, renkli yüzey dışarı gelmelidir.

Yüzünüze uygun ölçüde ve rahat nefes
alıp vermenizi sağlayan pamuklu
kumaştan yapılmış ya da cerrahi bir
maske kullanın. Delik ya da üretim hatası
olan maskeyi kullanmayın.

Maske buruna  ve çeneye tam oturmalı,
ağız ve burun tamamen kapanmalı, yüz ile
maske arasında boşluk kalmamalıdır.

Maskeyi takarken lastiklerinden ya da
iplerinden tutarak iç yüzüne
dokunmadan takın.

Maskeyi çenenizin altına çekmeyin,
ipinden asılı halde yüzünüzü açmayın
burnunuzun altına kaydırmayın

Nemlenen veya kirlenen
maskenizi değiştirin.

Yanınızda her zaman yedek maske
bulundurun. Temiz ve kirli maskerleri
ayrı naylon torbalarda taşıyın.

Maskeyi çıkarırken ön kısmına
dokunmadan lastiklerinden veya
iplerinden tutarak çıkarın. Bu esnada
ağız, burun veya gözünüze temas
etmeyin.

Maskeyi çıkardıktan sonra iç ve dış
kısmına dokunmadan, çöpe atın ya da
tekrar kullanıma uygun ise yıkamak
üzere bir naylon torbaya koyun.
Maskeyi en az 20 saniye su ve
sabunla yıkayın. Su ve sabuna
ulaşılamıyorsa alkol bazlı el 
antiseptiği ile 20 - 30 saniye ovalayın.

Bez maskeleri su ve deterjan ile
yıkayın ve ütüleyin

3.3.3.
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      Anasınıfı ve ilkokul  öğrencilerinin  sabah kahvaltıları , öğlen yemekleri ve ikindi kahvaltıları  
masalarda hazır olacaktır.

    Öğrenciler, her seviye için hazırlanan farklı zaman çizelgelerine uygun şekilde sosyal 
mesafe ve hijyen kurallarına uyarak öğretmenleri tarafından yemekhaneye götürülecektir.

         Öğrenciler, yemekhanede tüm öğünlerde kendileri için belirlenmiş ve sosyal mesafeye uygun 
hazırlanmış alanlarda yemeklerini yiyeceklerdir.

          Açık büfe servis olmayacaktır.

          Sınıf düzeni, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tebliğ edilen tüm genelge, 
yönerge vb. talimatlarına göre şekillendirilmiştir. 

           Ders sırasında ve aralarında sınıfların havalandırılması sağlanacaktır.

      Ders başlangıcında her ders öğretmeni tüm öğrencilerin el dezenfektanı kullandığından emin 
olacaktır.

          Teneffüslerde sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyenle ilgili sesli anonslar yapılacaktır. 

             YEMEK DÜZENİ

     Ortaokul ve lise öğrencilerimiz sosyal mesafe kuralına uyarak öğlen yemeklerini servis 
noktalarından kendileri alacaklardır.

           SINIF DÜZENİ / DERS DÜZENİ

      Sınıf düzeni, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tebliğ edilen tüm genelge, 
yönerge vb. talimatlarına göre şekillendirilmiştir.

          Sınıflarda gerekli işaretlendirmeler ve afişlerle sosyal mesafe bilgilendirmeleri yapılacaktır.

          Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı dikkate alınarak öğretmen ve öğrencilerin yüksek 
sesle konuşmamaları konusunda sınıf içinde afişlerle bilgilendirmeler yapılacaktır.

 (Bütün sosyal alanlarda okula gelişten gidişe kadar geçen bütün sürelerde maske zorunludur.)
          Öğrencilerin ders sırasında maske takmaları isteğe bağlı olacaktır. 

    Derslerde grup çalışması yerine (dijital destekli çalışmalar hariç) bireysel çalışma 
ortamları tercih edilecektir.

    Branş derslerinin yapıldığı laboratuvar, atölye, soyunma odası vb. ortak kullanılan 
alanların temizliği titizlikle yapılacaktır.

          Öğrenciler kendileri için belirlenen oturma düzenine uygun olarak oturacaklardır.  (Yer değişikliği 
yapmayacaklardır.)

4.4.4.

5.5.5.

K
A

P
LA

N
 O

K
U

LLA
R

I

8



6.6.6.

OYUN ALANI VE BAHÇE KULLANIMI7.7.7.

         Başta anaokulu ve ilkokulda olmak üzere, bütün kademelerde “Temassız Oyun ve etkinlikler” 
temel kural hâline getirilecektir.

     Tutunma çubukları ve korkuluklar gibi plastik veya metalden yapılmış yüksek temas olan 
yüzeyler de sık sık temizlenerek dezenfekte edilecektir.

          Okullardaki oyun alanları ve bahçe gibi açık alanlar, rutin aralıklarla temizlenecektir.

    Park-bahçe ve oyun alanlarına pandemiye ilişkin önleyici tedbirleri içeren afişler 
yerleştirilecektir.

9
Öğrencilerin ortak araç gereç kullanması tercih edilmeyecektir.

Öğrencilerin evden araç gereç, oyuncak vb. getirmeleri kabul edilmeyecektir.



Anasınıfı  
İlkokul
1. Sınıflar   
2-3-4. Sınıflar
Ortaokul  
5-6. Sınıflar 
7-8. Sınıflar 
Lise 

:

:
:

:
:
:

16.25

16.30
16.35

16.40
16.45
17.00

10.10.10.

9.9.9.

8.8.8.

11.11.11.

         Okulun görünür yerlerine COVID-19 ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda 
bilgilendirme yazıları / posterleri asılacaktır.

         Sosyal mesafe bantları okulun ortak kullanım alanlarında yer alacaktır.

         Personelin okula girmeden önce ateşleri ölçülecek olup kayıt altına

         Okulun açıldığı ilk hafta yukarıda belirtilen hususlarla ilgili öğrenme aşamaları 
uygulamalarına geniş çapta yer verilecektir.

       OKUL TOPLULUĞUNUN EĞİTİMLERİ       

         Okulun açılacağı ilk hafta öğrenci-öğretmen-personel için COVID-19 için alınan tedbirler 
konusunda bilgilendirme seminerleri yapılacaktır.
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              OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE COVID-19 HASTALIĞI ŞÜPHESİ OLUŞMASI 

          Durumu ilk gözleyen kişi, okul kriz yönetimi  birimini haberdar eder. 

        Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 
184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede 
okuldan ayrılmaları istenir. 

 Hastayı izolasyon alanına yönlendirir.

         Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. Kişisel koruyucu-
lar olsa da kapalı ortamda birlikte beklenilmez. 

        Okul kriz yönetimi  birimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlen-
dirir. 

        Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas 
ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. 

Belirtileri ilk gözleyen kişi; 

 Sağlık birimini bilgilendirir.

          İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir. 

Okul sınırları içindeki çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş, öksürük ya da solunum 
sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa: 

13.13.13.

12.12.12.
     Sınıf ve okul kuralları öğrencilere sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler tarafından tanı-
tılacaktır. Özellikle pandemi kapsamındaki önleyici tedbirler okulun ilk haftasında öğrencilere 
anlatılacaktır.

         Pandemi süreciyle baş etmeyi kolaylaştırıcı sınıf içi grup rehberliği çalışmaları yapılacaktır.

       Pandemi sürecinde etkilenen öğrencilerin psikososyal açıdan desteklenmesi için veli ile iletişi-
me geçilerek gerekli yönlendirilme yapılacaktır.

        Pandemi sürecinden psikososyal açıdan etkilenen öğrencilerin belirlenmesine yönelik gözlem, 
görüşme ve anketler yoluyla tanıma çalışmaları yapılacaktır.

    Pandemi sürecinde öğrenme veriminin, devamlılığının sağlanması ve öğrenme kayıplarının 
önlenmesi amacıyla öğrenciler, bire bir takip edilecektir.

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI
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              COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN  TEDAVİ SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ 

Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından "okula dönmesinde sakınca 
olmadığına dair raporu ile okula kabul edilir.

Çalışanların ve öğrencilerin  seyahat ve gezileri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 06.03.2020 ve 17.03.2020 
tarihli yazıları gereğince, Özel Bursa Kaplan Okulları öğretmenleri, öğrencileri ve çalışanlarına 
duyurularak zorunlu olmadıkça spor müsabakası, yarışma, sempozyum, konferans, proje, 
uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurtdışına seyahat etmemeleri 
istenmiştir. 

                 SEYAHAT UYGULAMALARI 

Okula geldiğinde ilgili idareci akışın gerçekleşmesini sağlar. 

14.14.14.

15.15.15.

İzolasyon alanı boşalınca dezenfeksiyonunu sağlar. 

 İdareci

Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar ve kimlerle ne süre ile temas ettiği 
bilgisi liste şeklinde tutanak altına alır.

Okula dönmesinde sakınca olmadığı yönündeki raporu takip eder.

İdari İşler Sorumlusu 

Sürecin doğru işlemesini kolaylaştırır. 

    Hastanın aldığı tanıyı takip eder.

    Çalışan ya da öğrencinin okula dönüşünde sakınca olmadığına dair hekim raporu ister.

Sağlık Birimi

  Hastayı izolasyon alanında kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanarak değerlendirir. Hastayı 
izolasyon alanına yönlendirir.

    Öğrenci velisini bilgilendirir.
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: Ali DURAK
: Burçin YÜKSEL
: Berna UĞUR
: Seçil KEZZAP
: Ufuk SAĞLAM
: Merve KAVUN
: Gökhan YILMAZ
: Beyhan KORKUTAN
: Şahizer Suna EREN

Kriz Komitesi, okulumuzda tüm acil durum-afet ve salgın hastalık sürecinde bilgilendirme, 
önlem alma, korunma ve müdahale süreçlerini, genel koordinatörün yönetiminde yürüten ko-
mitedir.

               ACİL DURUM PLANI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ - KRİZ KOMİTESİ

Yıldırım Kampüs Kriz Komitesi Üyeleri

Genel Koordinatör 
Okul Müdürü 
Anaokulu  Koordinatörü 
Müdür Yardımcısı
İş Güvenliği Ve İş Sağlığı Uzmanı
İdari İşler Sorumlusu 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

: Ali DURAK
: Mehmet ŞEN
: Feyza BÜYÜKYANBOLU
: Ersel BERİÇ
: Merve KAVUN
: Murat ALEMDAĞ
: Kübra SAĞDIÇ
: Selda DURAK

Osmangazi Kampüs Kriz Komitesi Üyeleri

Genel Koordinatör 
Okul Müdürü 
Müdür Yardımcısı
İş Güvenliği Ve İş Sağlığı Uzmanı
İdari İşler Sorumlusu 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

: Ali DURAK
: Sema AKBAL
: Nur DOĞAN
: Merve KAVUN
: Ebru GÜVEN
: Gülşah KALENCİ

Nilüfer Kampüs Kriz Komitesi Üyeleri

Genel Koordinatör 
Okul Müdürü 
Anaokulu  Koordinatörü 
İlkokul Müdür Yardımcısı
Ortaokul Müdür Yardımcısı
İş Güvenliği Ve İş Sağlığı Uzmanı
İdari İşler Sorumlusu 
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

16.16.16.
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Aile bireylerinde yaşanabilecek soğuk algınlığı, nezle gibi durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurarak gerekli önlemleri kendiniz ve başkaları için almanız gerekmektedir.

alınmaya çalışıldığına ilişkin inançları çocuğunuzla paylaşmakta yarar vardır.

             VELİLERDEN BEKLENTİLERİMİZ VE ÖNERİLERİMİZ

Çocukların pandemi sürecinde uyku ve beslenme saatlerinde ister istemez bazı değişmeler 
olmuştur. Bu saatler okulun başlama saati dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Yeterli uyku ve 
beslenme bu süreçte bağışıklık sistemi için olduğu kadar öğrenme ve gelişim için de önemlidir. Aynı 
zamanda, yeterli uyku ve sağlıklı beslenme, yeni normale uyum sürecinde kaygı ve endişenin 
yönetilmesine olumlu katkılar sağlayacaktır.

Sürecin her anlamda sağlıklı yürütülebilmesi için sizlerle ortak adım atmamız da oldukça önemlidir. 
Bu doğrultuda aşağıda belirtilen hususlarda desteğinizi rica ediyoruz:

Pandemi sürecine bağlı olarak çocuklarınızda önemli gördüğünüz duygusal ya da davranışsal 
değişimlerin okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi ile paylaşılmasının, çocuğunuzun uyum 
süreci ve psikolojik sağlığı açısından önemli olduğunu bilmeniz gerekmektedir.

Pandemi sürecinde uyumla ilgili yaşadığınız yüksek düzey endişe ve kaygı kendiniz ve çocuğunuza 
zarar verir. Özellikle “Okul içinde sağlık ve hijyen koşulları nasıl? Okul içinde Covid-19 testi sonuçları 
pozitif olan öğrenci var mı? Çocuğum kendini koruyabilir mi?” gibi belirsizlik içeren sorular kaygıya 
zemin hazırlar. Yaşadığınız endişenin kaynaklarını okul yönetimi ve rehberlik birimiyle 
paylaşmanızda yarar vardır.

İyimserliğin ve olumlu düşüncenin stres yönetimi açısından olumlu etkileri vardır. Yaşanan bu 
olumsuz süreçlerin kalıcı olmayacağına, gerekli önleyici çalışmaların yetişkinler tarafından

Çocuğunuza “hijyen”, “maske”, “mesafe” kurallarının ne anlama geldiğini ve okulda bu kurallara 
neden uymaları gerektiğini anlatmanız gerekmektedir.

Hijyen ve önlemlerin sadece çocuğun kendisi için değil, başkaları için de önemli olduğunu 
çocuğunuza anlatmanız önemlidir.

Fiziksel ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek de arkadaşlar arasında güzel aktiviteler 
olabileceğini ebeveynler olarak çocuğunuza anlatmanız yararlı olacaktır.

17.17.17.
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18.18.18.            KAPLAN EĞİTİM KURUMLARINDA KULLANILAN
            PANDEMİ KAPSAMINDAKİ İŞARETLENDİRME VE AFİŞLER

1,5 METRE

S O S YA L
M E S A F E N İ Z İ

K O R U Y U N !

MASKENİ
TAK!
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SOSYAL
MESAFENİZİ

KORUYUN!

SAĞLIĞINIZ İÇİN
SOSYAL MESAFENİZİ

KORUYUN!

KENDİN İÇİN  TOPLUM İÇİN
MASKENİ TAK!

1,5 METRE

K
A

P
LA

N
 O

K
U

LLA
R

I

16



S
O

S
Y

A
L 

M
E

S
A

F
E

N
İZ

İ K
O

R
U

Y
U

N
!

1,
5 

M
ET

R
E

M
A

S
K

EN
İ T

A
K

!

1,
5 

M
ET

R
E

S
O

S
Y

A
L 

M
E

S
A

F
E

N
İZ

İ K
O

R
U

Y
U

N
!

L
Ü

T
F

E
N

 B
U

 A
L

A
N

I G
E

Ç
M

E
Y

İN

EL
LE

R
İM

İZ
İ E

N
 A

Z 
20

 S
A

N
İY

E 
Y

IK
AY

A
LI

M
!

A
S

A
N

S
Ö

R
E 

4
 K

İŞ
İD

E
N

 F
A

Z
LA

 B
İN

M
E

Y
İN

İZ
S

O
S

YA
L 

M
E

S
A

F
E

N
İZ

İ K
O

R
U

Y
U

N
!

17



E
LL

E
R

İM
İZ

İ 
Y

IK
A

Y
A

LI
M

S
A

Ğ
LI

Ğ
IM

IZ
I K

O
R

U
YA

LI
M

!

S
O

S
Y

A
L 

  M
E

S
A

F
E

N
İZ

İ  
  K

O
R

U
Y

U
N

!

K
A

P
LA

N
 O

K
U

LLA
R

I

18



KORONAVİRÜS’Ü
TEDBİRLER YENER.

Maskeni doğru tak!

Mesafeni koru!

Kalabalıktan
uzak dur!

Zorunlu olmadıkça
ortak kullanılan

yüzeylere dokunma!

Ellerini sık sık yıka!

Elinle yüzüne
dokunma!

19



Sosyal Mesafe: Bulaş ihtimalini azaltmak için başka insanlarla

Psikososyal Destek: Kriz ve stres durumlarında, kişinin psikolojik ve sosyal uyumunu korumasına 
ve stresle başa çıkmasına yardımcı olmak için uzmanlar tarafından sağlanan yardım desteğidir.

İzolasyon: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı insanlardan ayırma 
yöntemi 

temastan kaçınarak uygun mesafede durmak sosyal mesafedir.

                   TAAHHÜTNAME

Dezenfeksiyon: Cansız ortam ve yüzeylerin mikroorganizmalardan temizlenmesi 
Dezenfektan: Dezenfeksiyon amacı ile kullanılan kimyasal 

Sigorta Özel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yapılacaktır.

                   ANADOLU SİGORTA TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI

Öğrencilerimize ve tüm personelimize 1 Ekim 2020 - 1 Ekim 2021  tarihleri arasında geçerli Anadolu

       Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı genelgesine uygun olarak hazırlanmış EK-2 
bilgilendirme Formu ve Taahhütnameyi velilerimizin imzalayarak okul idaresine teslim etmesi 
beklenmektedir.

                  DOKÜMANDA KULLANILAN TANIMLAR 

Pandemi: Mikroorganizmaların neden olduğu, insanların daha önce maruz kalmadığı bir 
hastalığın küresel salgını 

19.19.19.

21.21.21.

20.20.20.

1) Dünya Sağlık Örgütü (WHO), (2020), Key Massages and Actions for

Kontrol Önlemleri.
2) T. C. Mîlli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2020), Koronovirüs Koruma ve

Covid-19 Prevention and Control in Schools.

4) Türk Standartları Enstitüsü (TSE), (2020), Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzu

3) T. C. Sağlık Bakanlığı, (2020), Covid- 19 Rehberi.

                   REFERANSLAR22.22.22.
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………. sınıfında ……………no'lu …………………………………………………… isimli kızım(ı) / oğlum(u) okul çıkışlarında;

EK - 1

            Kendim alacağım.   (Saat belirtiniz: …………………..)

             (Saat belirtiniz: ………………..……)

ÖZEL BURSA ............................ KAPLAN OKULLARI MÜDÜRLÜĞÜNE

            Servis kullanacaktır.

            Kendisinin çıkmasına izin veriyorum.

Velinin :

Adı ve Soyadı : 

             ………………………… T.C. kimlik no'lu ……………………………'nın almasına izin veriyorum.

Tarih : 

İmza :



EK - 2

                                                           

Taahhüt Eden:                                                                              

Öğrencinin Adı-Soyadı:

Veli/Vasinin Adı Soyadı:   

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

İmzası:                                                                                          

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olması 
durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu 
rahatsızlığı ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması 
durumunda  çocuğumu  kuruma  getirmemem  ve  bu  durumu  okula  bildirmem  gerektiği 
konusunda bilgilendirildim. Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi 
ve getirmeme sebebimi okul yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim.         

 .....….../.......… / 2020






