
Değerli Velilerimiz,

Dünyada etkisini sürdüren Covid-19 Pandemisi süresince okulumuz Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
yayımlanan yönergeler ışığında hazırlanan “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve
Enfeksiyon  Önleme  Kontrol  Kılavuzu”nu  titizlikle  takip  etmektedir.  Kılavuz  bilgilendirmesini  ve
takibini  yapmak  üzere  sene  başında  oluşturulan ilkokul  ve  ortaokul  pandemi  kurullarımız
öğrencilerimizin,  velilerimizin  ve  öğretmenlerimizin  Covid-19  bilgilerini  takip  etmekle
yükümlüdürler. Aynı zamanda, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) tarafından öğrencilerimizin
Covid-19 ile ilgili bilgileri tarafımıza iletilmektedir.

Covid-19 Pozitif temas, yakın temas ya da rahatsızlığa rastlanılması halinde okulumuz; temaslı ve
yakın temaslı olma durumunu dikkate alarak ilgili dokümanda belirtilen aşamaları takip etmektedir.

Covid-19 Salgın Yönetimi ve Yol Haritası



Temaslı Kabul Edilmek Ne Demektir?

     COVID-19 pozitif bulguya rastlanan kişi ile aşağıda belirtildiği şartlarda bir arada olan kişiler;

    - COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları)

      1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler,

    - COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 

     15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler,

    - COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler,

    - COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişilerdir.

Kişi Temaslı Kabul Edilirse

   * Kurala uygun maske koşulu ile okula/göreve devam eder.

   * 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde 2 kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri yapılarak kayıt altına 

      alınır.

   * Semptom gösteren veya yüksek ateşi olan kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. 

   * Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Yakın Temaslı Kabul Edilmek Ne Demektir? 

     COVID-19 pozitif bulguya rastlanan kişi ile aşağıda belirtildiği şartlarda bir arada olan kişiler;

    - COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı paylaşan (okul öncesinde ve okul çocuklarında) öğrenciler ve öğretmenler,

    - COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. el sıkışan) kişiler,

    - COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan kişiler,

    - COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 1 metreden yakın, 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan kişiler,

    - COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlardır.

Kişi Yakın  Temaslı Kabul Edilirse

   * Eve gönderilir ve 14 gün boyunca kimse ile temas etmeden kişi kendini karantinaya alır. 



Öğrenci, öğretmen veya ailede pozitif vaka çıkması durumunda yakın temaslı durumuna bakılır. 

  
    Okulumuz; öğrenci, öğrencinin ailesinde ve öğretmen, öğretmenin ailesinde pozitif vaka çıkması 
    durumunda yakın temaslı olma durumunu dikkate alarak;

   - Tüm sınıf velilerine ve derse giren öğretmenler 14 gün boyunca karantinaya eve gönderir ve 

     derslere online olarak devam edilir. 

   - Tüm sınıf velilerine ve sınıfa giren tüm öğretmenlere okul tarafından bilgilendirme

     e-maili gönderir. 

    Okulumuz; öğrencinin veya öğretmenin kurallara uygun hareket etmesi dahilinde, covid-19 temaslı kişiyle 

    aynı ortamda bulunması halinde temaslı kabul ederek; 

    - Öğretmen ve öğrenciler kurala uygun maske koşulu ile okula devam ederler.
    - 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde 2 kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri yapılarak kayıt 
      altına alınırlar.
    - Semptom gösteren veya yüksek ateşi olan kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilirler. 
    - Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilirler.

   Teması en aza indirgemek adına pandemi süresince öğrencilerimiz tenefüs saatlerinde (ara öğün) ortak kullanım 
   alanlarında diğer sınıf öğrencileri ile bir arada değerlendirmezler. Tenefüslerini öğretmen gözetiminde sürdürür 
   ve kendi sınıf arkadaşları ile yakın temasta bulunulmaması öğretmenler tarafından takip edilir.  



Maske kullanımı

                                                                                  

                                                                                                      

                          Birden fazla pozitif vaka 
                      Pozitif vaka  var ise                               vaka var ise
                
A-Öğretmen ve 
öğrenciler maske
kullanıyor ise      B-Öğretmen ve öğrenciler maske kullanmıyor ise

         Öğretmen    Öğrenci

          Öğretmen     Öğrenci

Öğrenci     Öğretmen

Sınıfta
Sınıftaki tüm öğrenciler

yakın temaslı kabul edilir.

Vaka

Öğretmenler temaslı 
kabul edilir.

Sınıftaki tüm öğrenciler
yakın temaslı kabul 

edilir.

Vaka

Öğretmenin eğitim verdiği
tüm sınıflar ve okuldaki tüm 
öğretmenler yakın temaslı 

kabul edilir.

Sınıftaki tüm
öğrenciler yakın 

temaslı
---

Vaka çıkan sınıfta 
ders anlatan 

öğretmenler yakın
temaslı kabul edilir.

Vaka

 Öğretmen ve öğrenciler temaslı 
kabul edilir.

Covid-19 Pozitif
Vaka 



Covid-19 pandemisi süresince belirtilen yöntemler ışığında öğrencilerimizin
kişisel hijyenlerinin; el hijyen uygulamaları, sosyal mesafenin korunması, 

maske takılması gibi belli kuralları okulda bulundukları süre içerisinde takip edileceğini 
hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.


