KONTROLLÜ
SOSYAL EĞİTİM
KİTAPÇIĞI
Bu kitapçıkta Covid-19’a karşı aldığımız önlemlerin
detayları bulunmaktadır.

KONTROLLÜ SOSYAL EĞİTİM

Korona virüs salgınından sonra Yıldızlarım Anaokulu’na başlarken kurum olarak aldığımız önlemlerle,
öğrencilerimizle keyifli ve sağlıklı bir eğitim dönemi geçireceğimize inanıyoruz.

Yetkili makamlar tarafından (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi) iletilen tüm yeni öneriler
okulumuzda ivedi olarak titizlikle uygulanacaktır.
Birlikte geçireceğimiz bu süre, çocuklarımız için bir ortak paydada buluşabilmemiz halinde çok daha verimli ve mutlu
geçecektir.
Kitapçıkta Covid-19 önlemleri kapsamında sizlerle paylaşmak istediğimiz başlıklar bu konuda yol gösterici olacaktır.
Covid-19 ile ilgili uygulanacak tüm prosedürlerimize ve bu prosedürlerde gerçekleştirilecek tüm güncellemelere;
velilerimiz, personelimiz ve diğer tüm bileşenlerimizin uyması zorunludur.

Okulum Dışarda

Okul olarak yaptığımız hazırlıkların içerisinde, ilk önce OKULUM
DIŞARDA sloganı ile okul bahçesini sınıflara çevirerek, gerekli araç
ve gereçlerle eğitim ve oyun alanlarımızı hazırlamış bulunmaktayız.

Okulumuzda bir koordinatör başkanlığında acil eylem ekibi kurulmuştur. Bu ekip
tedbirlerin işleyişini ve tüm personelin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre
yapılması gerekenler konusunda bilinçlenmesini, okul içerisindeki uygulamaların
düzenli olarak denetlemelerle yerine getirilmesi konusunda rehberlik yapacaktır.
Okulumuza tedarik edilen dezenfeksiyon makinesi ve okul girişine kurulan dezenfekte
istasyonu ile düzenli olarak dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması sağlanacaktır.

Okul Hijyenini ve
Bireysel Hijyeni
Önemsiyoruz
!

Okulumuzun belli yerlerinde çocuklarımızı yönlendirici hijyen
algısı ve el yıkama algısı için görsel materyaller kullanılmıştır.
Doğru el yıkama yönergelerini görsel olarak da anlatan
posterler, çocukların göz hizasında, gerekli tüm duvarlara
asılmıştır.
Günlük ders programı, çocukların kendi grupları dışındaki
çocuklarla temasını minimize edecek şekilde yeniden
düzenlenmiştir.
Pandemi süresinde, riskli grupta olan çocukların (Kronik
solunum hastaları, obezite, böbrek yetmezliği gibi) ebeveynleri
ve doktorları takibinde eğitime devam etmeleri tavsiye edilir.

Bu kitapçıkta belirtilen tüm unsurlar, aile ya da okul tarafından çocuklara iletilirken çocukların psikolojik ve gelişimsel
ihtiyaçları dikkate alınır.
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Eğitim Uygulamaları
Ya z
dön em indeki
sloganımız ‘Okulum Dışarda ‘
vaktimizin çoğunu eğitim vermek için
uygun hale getirdiğimiz bahçelerimizde
geçireceğiz. Sosyal mesafe kuralına
uyarak havadar ve eğlenceli bir ortamda
okula gelmediği süreçte yapılamayan
eğitimin telafisi olacaktır.

Öncelikle duygusal
olarak onların ihtiyaçlarını
karşılayıp, sonraki süreçte
akademik
olarak
kalan
eksiklerini gidereceğimiz, bol bol
oyun oynayarak eğleneceğimiz,
güzel bir yaz programı
hazırlanmıştır.
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Kurumumuza Yönelik Önlemler
Kurumumuzda öğrenci kabulü bittikten sonra ayakkabılıklar, gün sonu ise tüm sınıflar
ortak mekanlar ve içerisindeki oyuncaklar,hijyen sertifikalı personelimiz tarafından
ULV makinesi ile %70 alkol içeren dezenfektanlar ile dezenfekte edilecektir.
Kullanılan sınıfların gün içinde sık sık akım olacak şekilde doğal olarak pencereler
açılarak havalandırılacaktır.
Ortak kullanım alanlarında (yemekhane,oyun odası,uyku odası) aynı anda bulunan
çocuk sayısı sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlanacaktır.
Ortak alanlarda kurulan hijyen istasyonlarında (mendil,80 derecelik kolonya,
dezenfektan, ateş ölçer)bulundurulacaktır.
Velilerimizin; çocuklarını alıp bırakırken kullanacakları sosyal mesafeyi ayarlayan
yönlendirici çizgi ve şeritler gerekli yerlere işaretlenmiştir.
Bireysel veli görüşmeleri zorunlu olması durumunda online olarak yapılacaktır.
Okula giren her 6 yaş ve üzeri birey maske takacaktır.
Okul girişine sosyal mesafe işaretleri koyulacaktır.

Okula personel haricinde ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
Velilere kayıt esnasında sağlık kurallarını ve önlemlerini uygulayacaklarına dair
“Yıldızlarım Anaokulu Covid-19 Önlemleri Veli Beyanı” formu doldurtulacak ve
imzalatılacaktır.
Velilerimiz çocukları okula getirip götüren sabit bir veli belirleyecektir. Ayrıca okula
gidiş ve geliş saatleri sınıf sınıf belirli aralıklarla yapılabilir. Bu konuda fiziksel
imkanlara uygun bir düzenleme getirilerek kapıda farklı sınıflardan çocukların teması
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Öğrenciler için Alınan Önlemler

Çocuklar okula geldiklerinde uzaktan ateş ölçerle ateşleri
ölçülüp okul girişinde bulunan lavaboda elleri yıkanacaktır.
Su ve sabuna ulaşılamaması halinde el dezenfektanı
kullanılacaktır.

Çocuğun okula gelirken kullandığı maskesi personelimiz
tarafından çıkartılacaktır ve uygun şekilde geri dönüşüme
atılacaktır. Çocuklarımızın okul içerisinde sürekli maske
kullanması beklenmemektedir.
Öğrencileri şarkılar ve oyunlar eşliğinde tüm
hastalıklardan korunmak için 20 sn. el yıkamaya teşvik
etme çalışmaları yapılacaktır.
Evlerden getirilecek oyuncak, kitap ve diğer malzemeler
okula kabul edilmeyecektir.
Çocuklarımıza doğru sağlık davranışını öğretecek,
öğretmenleri ve okul psikologları tarafından gerekli eğitim
verilecektir.(Dirseğe hapşırma, elleri düzenli yıkama gibi)
Okul Psikoloğumuz tarafından çocuklarımıza semptomlar
(öksürme, ateş, hastalanırsa kendini nasıl hissedeceği)
empati olarak bir kukla yardımıyla anlatılacaktır.

Uyku malzemeleri her çocuk için ayrı kutulara ve
hurçlara kaldırılacak ve her hafta sonu temizlenmek
üzere eve gönderilecektir.
Öğrencilerimizin; okul içinde, okul bahçesinde ve
okul servisinde güvende ve sağlıklı olmaları
sağlanacaktır.
Öğrenciler sınıflardan çıkmadan önce, ilgili grubun
öğretmeni masaları, kapı kollarını ve sandalyelerin
tutulan yerlerini dezenfektan ile temizleyecek ve sınıf
camını/kapısını açarak sınıftan çıkacaktır. Her sınıf
kendine ait bez ile temizlenecektir.
Çocuklarımıza kişisel temizliğin önemini kavratmak
amaçlı oyun ve görsellerle desteklenerek çalışmalar
yapılacaktır.
Çocuklarımızın düzenli ve dengeli beslenmeleri için
gerekli çalışmalar yapılarak her çocuğun
beslenmesine özen gösterilecektir.
Hastalık belirtisi gösteren çocuklarımızın okula ara
vermeleri istenecektir.

Çocuklarımıza sosyal mesafe kavramının eğitimi
verilecektir. Eğitim dramatizasyon çalışmaları ile
yapılacaktır.(kanat çırpmak, uçak olmak vb.)

Çocukta hastalık belirtisi okula geldikten sonra gün
içerisinde görülürse,velisine haber verilecek ve
maskesi ile birlikte ayrı bir izolasyon odasında velisi
gelene kadar bekletilecektir.

Uyku uyuyan çocuklarımızın ortamı hijyenik ve havadar
olup, uyku/dinlenme sırasında çocuklar 1,5 metre mesafe
ile ayaklı-başlı düzen ile yatacaktır.

Hasta çocuğumuzun velisinden sağlık kuruluşuna
gitmesi talep edilecek ve sonucun okula bildirilmesi
istenecektir.

Okulun açıldığı ilk dönemde, pandeminin durumuna göre, okula kabul edilen
çocuk sayısı minimumda tutulacaktır.
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Personelin okula girişte kızıl ötesi ateş ölçerle
ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır ,
Personel okula girişte ilk olarak ellerini
yıkayacaktır.
Hastalık belirtisi gösteren personel
çalıştırılmayacak, tekrar iş başı yapmasının
uygunluğu konusunda doktor raporu
istenecektir.
Tüm personele COVİD-19 Eğitimi verilecektir.
Personel okul içerisinde giysi ve ayakkabılarını
değiştirerek çalışacaktır.

Personelin mola saatlerinde ve çalışma
saatleri içerisinde sosyal mesafeyi koruması
sağlanacaktır.
Çalışan personelin sosyal hayatta da sosyal
mesafeye özen göstermesi şart koşulacaktır.
Tüm personel yetişkinlerin bulunduğu alanda
maske takacak ve belli aralıklarla el
dezenfektesini kullanacaktır.
Öğretmenler ve okul çalışanları kapalı
alanlarda, çocukların dikkatini toplayacakları
ve sınıf kontrolünü sağlayacakları düzende
siperlik veya maske kullanacaktır.

Okulun açıldığı ilk dönemde, pandeminin durumuna göre, okulda hizmet
sunan personel sayısı minimumda tutulacaktır.
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Eğitim Personeli
Kurum tarafında tedarik edilen
Maskeyi takacak , okul içinde
giysisinin,okul ayakkabısının
hijyenine dikkat edecektir.
Öğretmenlerde bel çantası içinde
kişisel dezenfektan malzemeleri
(kolonya, mendil, eldiven, maske
,ateş ölçer)bulunacaktır.

Aşçı

El hijyenine dikkat edecektir.

Temizlik Personeli
Maske ve Eldiven kullanacaktır.
İş kıyafeti günlük olarak
değiştirilecektir.

Bone, maske ve eldiven kullanımı
zorunlu olup sık değiştirilecektir.

Eldiven kullanımı zorunludur. El
hijyenine dikkat edecektir.

Giysi şeklinde önlük kullanılacaktır
(günlük olarak yıkanması
sağlanacak)

Temizlik yapılan alanların ve
malzemeleri mutlaka kurutularak
ıslak bırakılmayacaktır.

Mutfak araç gereçleri yüksek ısıda
yıkanacaktır.

Okul içinde toplanan çöplerin uygun
bir şekilde okul dışına çıkarılması
sağlanacaktır.

Tüm tabak, bardak, çatal,
kaşık vs. gibi çocukların
yedikleri ve içtikleri
malzemeler gerekli ısıda
bulaşık makinesi ile
yıkanacaktır.
Marketten yeni alınan
gıda malzemesinin
temizliği ve yerleştirilmei
ile ilgili önlemleri alacaktır.
Ana mutfak ve yan ünitesi
günde ortalama 5 kez
belirtilen malzemelerle
temizlenerek dezenfekte
edilecektir.

Sınıfların ve ortak kullanım
alanlarının hava akımı olacak şekilde
düzenli havalandırılması
sağlanacaktır.
Sınıf ve ortak kullanım alanlarının
dezenfektan ve belirtilen ölçülerde
çamaşır suyu ile silinerek oluşturulan
çizelgeye göre temizlenmesi
sağlanacaktır.
Kapı kolları, masa , sandalye, elektrik
düğmesi, musluk başlıkları gibi sık
kullanılan yerlerin düzenli olarak
dezenfekte edilecektir.
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Velilerin Alması Gereken Önlemler

Okul kapısında oluşturulan sosyal mesafe çizgilerine uygun bir şekilde sıra beklenerek nöbetçi öğretmene
(maskesi, eldivenleri ve siperliği olan) kapı girişinde öğrenci teslimi yapılacaktır.
Teslim alınan çocuklarımız, okul girişinde yer alan hijyen istasyonunda önce ayakkabıları sonra elleri
hijyenik hale getirilerek okul içerisine alınıp öğretmenine teslim edilecektir.
Okulda çocukların giyineceği yedek kıyafetler her gün düzenli olarak gönderilecek, okul çantasında bulunan
yedek kıyafetten başka okulda yedek kıyafet bulundurulmayacaktır.
Eve gelen kıyafetler mümkün olan en yüksek ısıda yıkanıp ütülenip okula o şekilde gönderilecektir.
Çocuklarda temizlik rutini kazandırılarak, düzenli banyo ve tırnak bakımlarına özen gösterilecektir.
Okula geldiği süreçlerde alışveriş merkezi, sinema vb. kalabalık olan kapalı ortamlara öğrencilerimizin
götürülmemesi ayrıca gittiğinde sosyal mesafe kurallarına uyuma dikkat edilmesi gerekmektedir.
Pipet kısmı kapanabilen su matarası, gün içinde kullanmak üzere 4 adet maske, ailenin uygun gördüğü el
dezenfektanı çocuğun ismi yazılı şekilde çocukların çantasında bulundurulacaktır.
Çocukların ateşleri gün içinde iki kez (sabah okula gelmeden ve akşam yatmadan önce) tarafınızdan
ölçülecek ve sonuçları bir çizelgeye ebeveyn tarafından kaydedilecektir. Ebeveyn, kurumun talep etmesi
halinde bu çizelge kuruma gösterecektir.
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Aile çevresinde Covid -19 tespiti durumunda kuruluşa bilgi verilmesi zorunludur.
Öğrencimizin hem kendisi, hem de diğer çocukların sağlığı açısından nezleli ve ilaç kullanması gereken
rahatsızlıklarda okula gönderilmemesi önemlidir.
Ailenin hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmesi ve sonucu okul yönetimine
bildirmesi gerekmektedir.
Aileler, çocuğu okula getirmeden önce çocuğa ateş düşürücü ya da ağrı kesici ilaç-şurup
vermeyecektir ya da verildiği takdirde okula bilgi vermesi istenir.
Çocukların günlük sağlık durumları takip edilip (Ateş ölçümü, Semptom takibi)okula teslim edilirken
bilgi verilmesi gerekmektedir.
Okuldan alımlarda da, okula gelmeden en az 10 dakika önce kurum aranarak bilgi verilecek
sonrasında okul kapısında oluşturulan sosyal mesafe çizgilerine uygun bir şekilde sıra beklenerek
nöbetçi öğretmen (maske, eldiven ve siperliği olan )tarafından öğrencimizin teslimi yapılacaktır.
Velilerimizden çocuklarını almak için okula geldikleri zaman sosyal mesafeye özen göstermeleri ve
hijyen kurallarına uymaları istenmektedir.
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Ulaşımda Alınan Önlemler
Servis araçlarımız günlük olarak öğrenci alımına başlamadan önce ULV Makinesi ile
dezenfekte edilmektedir.
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Öğrencilerimiz maske ve siperlikli olan servis şöförü ve nöbetçi öğretmen tarafından ateş kontrolü
yapılıp elleri dezenfektan ile temizlenerek servise kabul edilmektedir.
Çocuklarını teslim eden velilerimizin servis aracı ve görevlisiyle sosyal mesafeyi koruyarak maskeli
olarak çocuğunu teslim etmesi gerekmektedir.
Servis aracımızda her koltukta emniyet kemeri bulunmaktadır.
Aracımız resmiyette belirlenen standartlara uygundur. Servis ile taşınan öğrencilerimiz
sigortalıdır.
Servis öğrencilerimize araçta sınıf öğretmenleri eşlik etmektedir.
Okul Servislerimizde güvenlik amaçlı sesli kameralar bulunmaktadır.
Servislerimizde su, hijyen maske ve anti bakteriyel hijyen sıvı bulunmaktadır.
Servis araçlarında klima kullanılmayacak olup, akımlı havalandırma için aracın camları açık
seyahat edilmesine dikkat edilmektedir.
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Bu kitapçıkta belirtilen tüm uygulamalar, yurt içi-yurt dışı güvenilir
kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında, güvenli bir okul öncesi öğrenme
ortamı oluşturmak için tasarlanmış uygulamalardır. Bu uygulamalara
titizlikle uymak hem çocuklarımız hem ailelerimiz hem de personelimizin
sağlık ve güvenliği için çok önemlidir. Pandemi sonrası rutinlerimiz
fazlasıyla değişmiştir. Bu durum hem size hem bize çok fazla iş
yüklemektedir. Söz konusu çocuklarımızın sağlığı olunca, okul aile
işbirliğini özveri ile sürdürebileceğimize inancımız tamdır.

www.yildizlarımanaokulu.com

