
Başarının Formülü...

COVİD-19 
ÖNLEMLERİ



Başarının Formülü...

Sayın Velimiz,

Pandeminin başladığı andan itibaren konuya ilişkin aldığımız 
tüm önlemleri sizlerle paylaşmıştık. Aldığımız bu önlemlerin 
ve uygulamaların başarıya ulaşmasında öğretmenlerimiz, 
öğrencilerimiz, velilerimiz ve tüm çalışanlarımızın üzerine  
düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin her sabah 
düzenli bir şekilde kontrolleri yapılacaktır.

EK’te sunmuş olduğumuz “Pandemi Dönemi Veli Taahhütnamesinin” 
imzalanarak okulumuza gönderilmesini rica ederiz.

Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden sizlere teşekkür ederiz. 
Hepimizin sağlığı ve güvenliği için zorunlu olan bu kurallara 
birlikte uyum sağlayacağımıza olan güvenimiz tamdır.



Başarının Formülü...

1. Pikare Eğitim Kurumları çalışma takvimimize göre; 2021-2022 eğitim 
öğretim yılına 7., 8., 11. ve 12. sınıflarla 23 Ağustos Pazartesi günü, 5., 6., 
9. ve 10. sınıflar da dahil olmak üzere tüm kademelerle 06 Eylül Pazartesi 
günü başlanacak ve eğitimlerimiz yüz yüze yapılacaktır. 

2. Pikare Eğitim Kurumları olarak içerisinde bulunduğumuz sürecin önemini ve 
hassasiyetini göz önünde bulundurarak her türlü koşula rağmen akademik 
başarı odaklı eğitim programımızla eğitimdeki farkımızı göstermeye devam 
edeceğiz.

EĞİTİM - ÖĞRETİM



MASKE TAKIN
KİŞİLERLE 
ARANIZDA 1 METRE
MESAFE BIRAKIN

SAĞLIĞINIZI 
KONTROL ALTINDA 
TUTUN

SIK SIK 
ELLERİNİZİ 
YIKAYIN

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 
UZAK DURUN

ÇALIŞMA 
ORTAMINIZI SIK SIK 
TEMİZLEYİN

BULUNDUĞUNUZ 
ORTAMI 
HAVALANDIRIN

YEMEĞİNİZİ 
YALNIZ YİYİN

EĞİTMENLERİNİZİN 
UYARILARINA KULAK 
VERİN

Başarının Formülü...

YAPILAN HAZIRLIKLAR VE ALINAN 
ÖNLEMLER

Okulumuzun kapalı ve açık alanlarının hijyeni sağlanmıştır.  
Belli aralıklarla da dezenfeksiyon işlemi tekrar edilmektedir. 

Okul girişinde temassız ateş ölçer bulunmaktadır. 

Bina girişlerinde, lobilerde ve binanın farklı noktalarında yeterli sayıda  
el antiseptiği bulunmaktadır. 

Okulun belli yerlerine sosyal mesafe, hijyen ve COVİD-19’dan korunma 
yolları ile ilgili uyarıcı ve dikkat çekici afişler asılmıştır 

Öğrenciler kişisel koruyucu malzemelerini yanlarında bulundurmalıdır. 
(Maske,tek kullanımlık mendil, kolonya veya el antiseptiği). 

Öğrencilerin ortak kullanım alanları gün içinde her teneffüsten sonra 
dezenfekte edilerek silinmektedir.
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Başarının Formülü...

YAPILAN HAZIRLIKLAR VE ALINAN 
ÖNLEMLER

Sınıflar, yemekhane ve tuvaletler sürekli havalandırılacaktır. 

Okulda bulunan öğretmenlerimiz, tüm çalışanlarımız ve öğrenciler maske 
takmak zorundadır. 

Öğrenciler gün boyunca ihtiyaç duyacakları sayıda maskeyi yanlarında 
getireceklerdir. 

Öğrenciler ders materyallerini günlük ders planına göre çantalarında 
getireceklerdir. 

Her türlü eğitim malzemesi ve araç-gereci kişiye özel olacak, öğrenciler 
arasında malzeme alışverişi yapılmayacaktır. 

Beden Eğitimi dersleri mümkün olduğunca açık havada yapılacaktır.
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Başarının Formülü...

YAPILAN HAZIRLIKLAR VE ALINAN 
ÖNLEMLER

Öğrencinin her gün mümkün olduğunca aynı kişi tarafından okula 
bırakılması ve okuldan alınması sağlanmalıdır.

Öğrenciler okula gelirken maske takmış olmalıdır.

Okula giriş yaparken eller dezenfekte edilecektir.

Okula giriş yapan öğretmenler, çalışanlar, veliler ve diğer kişiler maske 
takmak zorundadır.

COVİD-19 belirtilerinden herhangi birinin görülmesi durumunda öğrenci 
okula gönderilmeyecek ve konuyla ilgili okula bilgi verilecektir.

Aile içerisinde  COVID-19 
belirtilerinden herhangi 
birini gösteren veya COVID-19 
tanısı alan, temaslısı olan 
kişi bulunması durumunda 
okula ivedilikle bilgi 
verilmesi ve öğrencinin okula 
gönderilmemesi gerekmektedir.
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Başarının Formülü...

YAPILAN HAZIRLIKLAR VE ALINAN 
ÖNLEMLER

Güvenlik kapısından geçen öğrencilerin ve giriş yapan herkesin temassız 
ateş ölçer ile ateşleri ölçülecektir.

Ateşi 37,5 ve üzeri olan öğrenci, velisine teslim edilerek sağlık kuruluşuna 
gönderilecek; öğrenci dışındaki hastalık belirtisi gösteren diğer kişiler ise 
sağlık kuruluşuna yönlendirileceklerdir.
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YEMEKHANE KULLANIMI
Besinlerin hazırlanması ve servisinde görevli olan ve insan sağlığı 
açısından önemli sorumlulukları bulunan personelin, kişisel hijyen ve 
mutfak hijyeni konusunda eğitimleri hizmet aldığımız yemek firması 
tarafından verilmiştir.

Yemeğin hijyenik koşullarda taşınması ve sunulmasının tüm aşamalarını 
kapsayan hijyen ve gıda güvenliği hizmet aldığımız yemek firması 
tarafından sağlanmaktadır. 

Yemekhanede tüm hijyen kuralları belirlenmiş olup hassasiyetle 
uygulanmaktadır.

Yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması sağlanacaktır.

Yemek sonrasında masa üstlerinin ve yemek servis alanlarının temizlik ve 
dezenfeksiyonu yapılacaktır.

Damlacık oluşturması sebebiyle yemekhanede konuşulmayacaktır.

Yemekhanede çalışanlar önlük, bone, eldiven ve maske kullanacaklardır.
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Başarının Formülü...

TUVALET KULLANIMI
Tuvalet giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kuralına göre hareket 
edilecektir.

Tuvaletlerimiz her kullanımdan sonra görevliler tarafından temizlenecek 
ve dezenfekte edilecektir.
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SERVİS KULLANIMI
Tüm servis sürücülerimiz aşılıdır.

Servisler düzenli olarak ve sıklıkla dezenfekte edilmektedir.

Servisler, servis hizmetine başlamadan önce ve servis bitiminden sonra 
en az yarım saat havalandırılmaktadır.

Servis camları devamlı açık bulundurularak servisin iç havasının 
temizlenmesi sağlanacaktır.

Öğrenciler servise maske takmış olarak bineceklerdir.

Servis sürücüsünün maske takması zorunludur.

Öğrencinin evden çıkmadan velisi tarafından ateşi ölçülmeli 37,5 ve üzeri 
ateş olması durumunda öğrenci okula gönderilmemelidir.

Damlacık oluşturması sebebiyle serviste konuşulmayacaktır.
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Başarının Formülü...

2021 – 2022 eğitim ve öğretim  
yılında tüm öğrencilerimize  

başarılar dileriz.


