
 

 

Sınıflandırma : Genel : : : Classification : Public 

                                                 

 

Afacan Anaokulu olarak aldığımız önlemler; 

 

KURULUŞ BINAMIZA YÖNELİK ÖNLEMLER 

1. Kuruluş binasının her gün akşam dezenfekte edilmesi~buhar makinası ve dezenfekte cihazı ile(hypo 

clean tenolojisi kullanılarak  

2. Kuruluş binasının haftalık dezenfeksiyonun planlanması 

3. Ortak kullanım alanlarında (yemekhane, oyun salonu gibi) aynı anda çok fazla  

çocuk bulundurulmaması 

4. Sınıfların doğal havalandırılmasının arttırılması 

5. Çocukların saat başı bahçeye çıkarılması ve sınıflar boşaltıldığında sınıfların  

temizlenmesi, dezenfekte edilmesi 

6. Kuruluş girişine velilerin çocuklarını alıp, bırakırken sosyal mesafeye uymaları  

7. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri için cetvel hazırlanması ve kayıt altına alınması 

8.Çöplerin hijyen kurallarına göre toplanması, saklanması ve atılması 

9. Kuruluşta yeni hijyen algısı ve el yıkama algısı için görsel materyallerin kullanılması 

10. Kuruluşa evlerden oyuncak, kitap ve diğer malzemenin kabul edilmemesi 

11. Islak nemli kalan yerlerin hemen temizlenmesi 

12.Çocuklara sınıf içi etkinliklerin dönüşümlü yapılmasına yönelik planlamanın yapılması(evcilik 

köşesi~masa başı etkinlikleri~fen doğa köşesi gibi) 
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 PERSONEL İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 

GENEL ÖNLEMLER 

1. Personelin okula girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşinin ölçülmesi ve  

kayıt altına alınması 

2. Hastalık belirtisi gösteren personelin çalıştırılmaması, tekrar iş başı yapmasının uygunluğu 

konusunda doktor raporunun kuruluşa teslimi  

3. Covid-19 hizmet içi eğitimi 

4. Kuruluşa girildiğinde giysilerin değiştirilmesi  

5. Kuruluşa geldikten sonra gün içerisinde hastalık belirtisi gösteren personelin  

maskesi ile birlikte ayrı bir izolasyon alanına alınması, refakat edecek kişinin  

beklenmesi ve ilgili personelin sağlık kuruluşuna gitmesinin talep edilmesi ve  

sonucunun kuruluşa bildirilmesinin istenmesi 

6. Personelin dinlenme saatinde kuruluş dışına çıkmamasının sağlanması, dinlenme  

saatlerinde 2 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi, sosyal mesafenin  

korunmasının sağlanması 

 

EĞİTİM PERSONELİ/ GRUP SORUMLULARI  

1. Maske kullanımı~siperlik kullanımı 

2. Öğretmen/Grup Sorumlusu bel çantası (içindekiler: kolonya, mendil eldiven, 

maske, ateş ölçer) 

3. El hijyenine dikkat edilmesi 

 

AŞÇI/YEMEK ELEMANI 

1. Bone, eldiven, maske kullanımı 

2. Giysi şeklinde önlük kullanılması (günlük olarak yıkanması) 

3. Mutfak araç gereçlerinin yüksek ısıda yıkanmasından sorumlu olması 

4. El hijyenine dikkat edilmesi 

5. Yeni alınan gıda malzemesinin temizliği ile ilgili önlemleri alması 
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TEMİZLİK PERSONELİ 

1. Maske ve eldiven kullanılması 

2. İş kıyafeti ve günlük olarak değiştirilmesi 

3. El hijyenine dikkat edilmesi 

4. Çöpün uygun şekilde dışarı çıkarılması 

 

ÇOCUKLAR/ÖĞRENCİLER İÇİN ALINACAK TEDBİRLER 

1. Okula geldiklerinde el yıkanması  

2. Çocuklara doğru sağlık davranışına odaklanacak eğitim verilmesi ( Dirseğe  

hapşırma, elleri düzenli yıkama gibi) 

3. Çocukların Coronavirüs veya diğer hastalıktan korunmak için 20 saniye el yıkamaya  

şarkı eşliğinde teşvik edilmesi 

4. Çocuklara semptomları (Öksürme, ateş), hastalanırsa ne hissedeceklerini  

(Normalden daha sıcak, baş, mide ağrısı, yorgunluk) ve hasta birini nasıl teselli  

edeceklerini (Kendilerini güvene alarak empatik olarak) bir kukla yardımıyla  

anlatılması 

5. Çocukların kollarını açarak mesafeli oturtmayı çalışılması (kanat çırpmak gibi) 

6. Oturma ve uykuda her alanda uçak olma oyunuyla aralıklı düzen oluşturulma,  

oyunlarla, drama çalışmalarıyla (vücuda balon bağlama oyunlarıyla) sosyal mesafe  

kavramının çocuklara eğitimle verilmesi 

7. Hastalık belirtisi gösteren çocukların okula alınmaması 

8. Kuruluşa geldikten sonra gün içerisinde hastalık belirtisi gösteren çocuğun maskesi  

ile birlikte ayrı bir izolasyon alanına alınması, kendisine bir personelin refakat  

etmesi, velisinin beklenmesi ve ilgili çocuğun sağlık kuruluşuna gitmesinin talep  

edilmesi ve sonucunun kuruluşa bildirilmesinin istenmesi 

 

VELİ/AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

1. Aile çevresinde corona tespiti durumunda kuruluşa bilgi verilmesi 

2. Ailenin hasta çocuğu kuruluşa getirmemesi 

3. Ailenin hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmesi ,sonucu  

kuruluşa bildirmesi 
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4. Çocuklarının günlük sağlık durumlarını takip etmeleri (ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE SEMPTOM  

TAKİBİ) 

5.Kuruluş binasına ziyaretçi alınmaması ,görüşmelerin açık alan bahçede yapılması 

6.Ailenin kuruluş binasının içine girmeden dışaradaki camekanlı bölümden çocuğunu teslim alması ve 

çocuğunu teslim etmesi. 


