
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                          

                           AREL EĞİTİM KURUMLARI 

 

                                                             2020-2021 

 

                                   PANDEMİ DÖNEMİ YOL HARİTASI 

                                                                       www.arel.k12.tr 

               

Uzaktan öğretimde akademik süreçler Zoom/ Google Meet üzerinden canlı ve destekleyici 

materyaller ile öğretmen ve öğrenciler tarafından yürütülür. 

 

                                              MASKE KULLANIMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Okula maske ile gelen öğrenci yanında yedek maske bulundurur. Gün içinde öğrencinin 

maske değiştirmesi sağlığı açısından  önemlidir. 

 

 Maske, şekilde görüldüğü gibi ağız ve burnunu kapatacak şekilde kullanılır. 

 

Eller, en az 

20 saniye 

sabunla yıkanır. 

Katlı kısım dışa, metal 

şerit burun üstüne  

gelecek şekilde takılır. 

Maske, lastikli ise 

kulak kepçesinden 

geçirilir. 

Maske, ipli ise başın 

arkasından ve 

enseden bağlanır. 

Burun üstüne denk 

gelen metal şeridin 

üstüne bastırılır. 

Maske, burun, ağız ve çeneyi 

tamamen kapatacak  

şekilde yerleştirilir. 



 

 

PANDEMİDE OKULA GELİŞ 

• Veliler, sabah okula hazırlık sırasında, çocuğunun ateşini ölçmelidir. Ateşi 37,5 derece ve üzerinde 

olan öğrenciler okula gönderilmez ve okul idaresi bilgilendirilir. 

• Öğrenciler, okula maske ile gelir ve yanlarında yedek maske, su, kırtasiye malzemesi gibi 

kullanacakları kişisel eşyaları bulundurur. 

•  Okul girişlerinde ateş kontrolü yapılır. 

• Okula servisle gelen öğrenciler(İlkokul-Orta-Lise grupları), bahçedeki kendi giriş kapılarından 

dezenfektan paspaslara basarak giriş yaparlar. 

•  Okula kendi imkânları ile gelen öğrenciler ise okulun ana kapısından dezenfektan paspaslara 

basarak giriş yaparlar. 

• Öğrencilerin okula girdiklerinde kendilerini karşılayan görevli kişiler tarafından temassız olarak 

ateşleri ölçülür. Ardından hijyen noktalarında el dezenfektanı uygulanır. 

•  Okula giriş yapan öğrenciler, yöneticiler ve nöbetçi öğretmenler tarafından sosyal mesafe kuralına 

uymaları konusunda sürekli takip edilirler.  

•  Veli bina içine alınmaz. 

• Anne-babası dışında farklı bir kişi ile okula gelen bir öğrencinin, gerekli durumlarda, yine aynı 

kişiyle ulaşımı sağlanır. Ancak 65 yaş üstü kişilerin risk altında olduğu unutulmamalıdır. 

 

PANDEMİDE SERVİS UYGULAMALARI  

 Servise biniş sırasında öğrencilerin ateşi servis hostesi tarafından ölçülür. 

 37.5 ve üzeri ateşi olan öğrencinin velisi ile iletişim kurulur ve öğrenci evine yönlendirilir.  

 Servis ile okula gelen öğrencilerin maske ile servise binmeleri gerekir.  

 Öğrenciler serviste sosyal mesafeli oturma planına göre her gün aynı yere otururlar. 

 Araç girişlerinde el dezenfektanı bulundurulur ve öğrencilerimiz araçlara girişte ellerini dezenfekte 

ederler. 

 Tüm servis sürücü ve rehberlerinin günlük olarak ateş ölçümü yapılır.  Ateşi 37,5 derece ve 

üzerinde olan sürücü ve rehber yerine yedek sürücü ve rehber görevlendirilir. 

 Tüm sürücü, rehber ve öğrenciler servis süresince koruyucu maske kullanırlar. 

 Sürücü ve rehberleri için planlanan tüm uygulamalar, servis ofis çalışanları için de geçerlidir. 

 Tüm servisler günlük dezenfeksiyon kimyasalı ile servis kullanımı öncesi dezenfekte edilir. 

 

 



 

 

       PANDEMİDE DERS ESNASINDA 

 Okulumuzda sınıf alanları 49 m² olup öğrenciler tekli sıra düzeninde sosyal mesafeye uygun 

oturur. 

 

 Pandemi döneminde, ortaokul ve lisede uygulanan derslik sisteminden sınıf düzenine 

geçilmiştir. 

 

 Her öğrencinin sınıfı belli, oturduğu yer aynı olacaktır. Sınıflarda masa düzeni ve öğrenci 

sayısı bakanlığın açıkladığı sosyal mesafe kuralına göre düzenlenir. 

 

 Her sınıfın  havalandırılması  özenle sağlanır. 

 

 Sınıfa gelen her öğrencinin, okula geldikten sonra ellerini sabunla en az 20 saniye yıkamış 

olması,  gerekirse temin ettiği dezenfektan ile ellerini temizlemesi beklenir. 

 

 Sınıf içinde yapılacak tüm çalışmalar sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılır. 

 

 Laboratuvar grup çalışmaları yerini bireysel çalışmalara bırakacak şekilde düzenlenerek 

yapılır. 

 

 Kulüp ve sosyal sorumluluk çalışmaları içeriklerine ve uygulamalarına göre online ve yüz 

yüze yapılabileceği gibi geçici bir süre uygulamadan kaldırılabilecektir. 

 

 

 Okul dışı etkinlikler Bilim Kurulu pandemi açıklamaları doğrultusunda planlanır. 

 

 

PANDEMİDE TENEFÜSLER 

 Öğrencilerin teneffüs ve yemek zaman aralığında sosyal mesafeyi korumaları adına 

bilinçlendirme yapılır. 

 Öğrenciler teneffüslerde maske kullanırlar. 

 Ders aralarında temizlik ve hijyen rutinleri sıklaştırılarak uygulanır. 

 Sınıflarda, koridorlarda, kütüphane sanat odaları, araştırma odaları, yemekhane ve tüm 

laboratuvarlarda görseller ile bilinçlendirme çalışmaları yapılır. 

 Tuvalet giriş ve çıkışlarında eller sabunla en az 20 saniye yıkanır. Yoğunluk oluşturmadan 

 kullanılmasına dikkat edilir. 

 Ders sonlarında tüm öğrenciler ellerini yıkamaya ve hava almaya yönlendirilir. 

 Sınıflar her ders sonrası havalandırılır. Öğlen arası ve gün sonu sınıflar tekrar havalandırılır. 

 



 

 

PANDEMİDE YEMEK TENEFÜSLERİ 

 

•  Her seviye öğrenci grubu için beslenme ve yemek zamanı farklılaştırılır. 

•  Yemek servisi esnasında tüm çalışanlar koruyucu maske, siperlik ve eldiven kullanırlar. 

•  Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak yemekhaneye giriş ve oturma düzeni sağlanır.  

•  Benmarilerdeki yemek sıralarında sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilir. 

•  Her grubun yemek saati öncesi tüm yemek masa ve sandalyeleri yüzey dezenfeksiyonu ile silinir. 

Tekrar kullanım saatleri buna uygun olarak planlanır.  

•  Bulaşma riskini minimuma indirebilmek için çatal-kaşık-bıçak setleri kâğıt koruyucu veya plastik 

içinde servis yapılır. 

•  Ekmek, su kapalı olarak verilir. 

•  Tek kullanımlık tuz ve baharat kullanımına geçilir. 

•  Kahvaltı, piknik türü ürünler ile servis yapılır. 

•  Meyveler streçlenerek servis yapılır. 

 

 

 

PANDEMİDE OKULDAN ÇIKIŞ/GÜN SONU 

 

•  Öğrenciler yoğunluk oluşturmadan, kademeli olarak dersten çıkarılarak servislere yönlendirilir. 

• Öğrencilerin okuldan ayrılması itibarıyla genel hijyen çalışmaları yapılır. Pandemi süresince okul 

sonrası bina içerisine öğrenci ya da diğer çalışanlar kabul edilmez. 

•   Öğrenci çıkışlarında okul binasına veli alınmaz.  

 Gün sonunda okul içinde ve bahçede  öğrenci ve velilerimizin zaman geçirmesi kabul edilmez. 

 

 

 

 



 

 

PANDEMİ DÖNEMİ 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK 

 

     Pandemi  bütün dünyada pek çok alanı olduğu gibi eğitim ve öğretimi de etkilemeye devam 

etmektedir. Bu süreçte, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik biriminin çalışmalarının önemi 

artmıştır. Öğrencilerin bu süreçle duygusal olarak baş etme becerilerini güçlendirmeye, eğitim ve 

öğretim hayatlarına sağlıklı bir şekilde devam etmelerine destek olmak amaçlanmıştır.  Değişen 

dünya düzeninde, farklı koşullar ve buna bağlı olarak farklı ihtiyaçlar ortaya çıkmıştır 

 

•   Her seviyede rehber öğretmen – öğrenci – veli iletişimi 

•   12. ve 8. sınıflarda rehber öğretmen tarafından organize edilen (yüz yüze / online) danışman 

öğretmen – öğrenci – branş öğretmenleri - yuvarlak masa toplantıları- veli paylaşımları 

•   Yüz yüze /online veli-öğrenci görüşmeleri 

•   Yüz yüze/online sınav grubu (8. ve 12. sınıflar) görüşmeleri 

•   Branş öğretmenleri – öğrenci – veli toplantıları 

•   Yüz yüze/online öğretmeni destekleyecek toplantılar 

•   Her seviyede rehber öğretmen ders paylaşımları 

•   Yüz yüze/online Ana -Baba Okulu ve veli bilgilendirme seminerleri bu süreçte de devam 

edecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PANDEMİ DÖNEMİNDE REVİR 

 

    Okul hemşiresi yönetmelik ve kurallara uygun olarak her zaman olduğu gibi rutin sağlık takibi  

yaralanma ve acil durumlar  vb. gibi ihtiyaçların tedavisini sağlayacaktır.  Bir öğrencinin kendini 

iyi hissetmemesi durumunda,  genel kontrolünü yapacak, belirtiler ve gözlemler sonucunda aileye 

gerekli görülürse bilgi verilecektir.  Herhangi bir Covid-19 semptomu gözlemlenirse aşağıdaki 

adımlar uygulanacaktır: 

 

 Belirtileri gösteren kişinin doktor kontrolü ve testleri yapılır ve test sonuçlanana kadar ilgili 

öğrenci/çalışan okula gelmez. 

 Aile/çalışan okulu konu ile ilgili  (devamsızlık sebebi ile ilgili)  okul idaresini bilgilendirir. 

 Okula gelmeyen öğrenci öğrenimini sağlık koşulları el verdiği boyutta online çalışmalarla 

gerçekleştirir. 

 Öğrenci/çalışanlardan yakınlarından birinde Covit-19 testi pozitif olduğu durumda, sağlık 

bakanlığının  karantina uygulaması öğrenci/çalışan tarafından uygulanır. 

  Öğrencinin temas halinde olduğu bilinen gruplar karantinaya alınır. Bu koşulda öğrencinin 

temas halinde bulunduğu bilinen gruplar (sınıf ve/veya yaş grubu) okula gelmez.  

 İlgililer, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen süre boyunca  (14 gün),  karantinada olur.  Bu 

durumda öğrenciler sağlık koşulları el verdiği sürece eğitim öğretimlerine online çalışmalarla 

devam eder. 

 Okulda öğrenciler ve çalışanlar  ile ilgili sağlık verileri okul hemşiresi tarafından kayıt 

altında tutulur. Bu kayıtlar ihtiyaç haricinde veli ya da ilgililer ile paylaşılır. 

 

                                                VELİ SORUMLULUKLARI 

 Öğrenciyi okula gönderen veli, okulun Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının belirtmiş 

olduğu tüm şartları sağlamasına rağmen Covid-19 salgınını tek başına okulun engelleyemeyeceği 

riskini göz önünde bulundurur. 

 Öğrenciyi okula göndermeden önce günlük ateş, sağlık, iştah kontrolünü yapar. 

 Covid-19 teşhisi konan veli ya da öğrenci, test sonucuna göre gerekli tedbirleri alır. 

 Öğrencinin Yakın çevresinde ya da ailesinde Covid-19 tanısı konan öğrencinin test sonucu negatif 

çıksa bile 14 günlük karantinası evde gerçekleşecektir.  

 Okulun belirlediği tüm sağlık ve eğitim-öğretim uygulamalarını takip eder.Değişen sağlık 

koşullarına uygun olarak okul tarafından uygulanacak yüz yüze, hibrit, online eğitim ve öğretimi 

öğrencinin takip etmesi için teşvik eder. 



 

 

GENEL UYGULAMALAR 

•  Hazırlıklarımız: Yüz yüze, hibrit, online eğitim-öğretim çalışmaları uygulama yapmak üzere 

planlanmıştır. 

•  Öğrencilerin ve tüm çalışanların dolaplarında kişisel kolonya, dezenfektan ve maske 

bulundurmaları önerilir. Okulun hijyen noktalarında ve sınıflarda öğrenci,  öğretmen ve personel 

kullanımı için dezenfektan sıvılar bulundurulur. 

•  Öğrenciler ve tüm çalışanlar dolaplarında ihtiyaçları olan eşyaları bulundurmaları ve ev ile okul 

arasında mümkün olduğu kadar az eşya taşımaları beklenmektedir. 

•  Öğrencilerin sık sık el yıkamaları için uyarılarda bulunulur ve bilgilendirici, görsel hatırlatmalar 

asılır. Öğrenciler okulun ilk haftası salgından korunma ve okul uygulamaları hakkında 

bilgilendirilirler. 

• Bu süreçte kantin kullanılmaz. 

•  Konferans salonu, cep tiyatrosu, kapalı spor salonu gibi alanlar pandemi süresince toplu etkinlikler 

için kullanılmaz. 

•  Tüm şehir içi ve şehir dışı geziler bakanlıkça iptal edilmiştir.   Bu zamandan sonra yapılacak geziler 

duruma ve şartlara bağlı olarak düzenlenir. 

•  Okul dışından okulumuza misafir kabulü pandemi süresince durdurulur. Binalarımıza sadece 

öğrenci ve çalışanlarımız giriş çıkış yapabilirler. 

• Bireysel ya da dönemsel veli görüşmeleri online veya yüz yüze olarak gerçekleştirilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


