
 

 

ÖZEL KIRŞEHİR OKULLARI 
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 

TEMMUZ AYI VELİ BİLGİLENDİRME YAZISI 
 

 Kıymetli Velimiz, 

 Özel Kırşehir Okulları olarak, okullarımızda eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi 

adına,  normalleşme sürecinde pandemi ile ilgili aldığımız önlemler aşağıdaki gibidir: 

 Okullarımızda her 15 günde bir zaten yapılmakta olan hijyen günleri yine aynı rutinde yapılmaya devam edecektir. 20 

günde bir olmak üzere de ilaç firması tarafından ayrıntılı ilaçlama yapılacaktır. 

 Okullarımızın girişinde, koridorlarda ve yemekhane girişinde elle temas gerektirmeyen, pedallı dezenfektan araçları 

yer almaktadır. 

 Sınıflarımızda da dezenfektan ve maskeler bulunacaktır. 

 Koridor, öğretmenler odası, lavabo vb. yerlerin temizlik ve hijyeni gün sonunda mutlaka yapılmakla birlikte gün içinde 

de ders saatlerinde mutlaka deterjan ve dezenfektan kullanılarak yapılmakta ve öğrencilerimizin kullanımına 

hazırlanmaktadır. 

 Her günün sonunda (saat 16.40 – 18.00 arası) okullarımızın tamamı ilaçlanacak ve ortak kullanım alanları dezenfekte 

edilecektir. 

 Yemekhanemizin kapasitesi 400 kişidir ancak pandemi süreci boyunca öğrencilerimiz yemekhaneye toplu olarak 

alınmayacak,  150 kişilik gruplar halinde yemekhane kullanım düzeni oluşturulacaktır. (Hava şartlarının uygun olduğu 

dönemlerde yemekhane ile birlikte okul bahçemiz de yemek saatleri için kullanılacaktır.) 

 Yemekhane aşçılarımızın ve çalışanlarımızın her gün ateşleri ölçülecek ve 15 gün arayla covit 19 testleri yaptırılacaktır. 

(Yemekhanemizin temizlik ve hijyen koşulları, kullanılan malzemelerin kalitesi, aşçı ve çalışanlarımızın maske ve 

eldiven kullanımlarının kontrolü her zaman olduğu gibi yine yemekhane denetim kurulu tarafından düzenli olarak 

yapılacaktır.) 

 Sınıflarımızda öğrencilerimizin kullanacakları sıra, dolap ve malzemeler etiketlenecek ve kişiye ait olacaktır. 

 Sınıflarımızın havalandırılması;  kapı kolları, prizler, sıralar, dolaplar, kitaplıklar vb. temizlik ve hijyenleri düzenli bir 

şekilde yapılmaktadır. 

 Bakanlığımız tarafından yeni bir talimat gelinceye kadar okulumuzun spor salonu, resim ve müzik atölyeleri 

kullanılmayacak, bu dersler sınıf ve/veya bahçede işlenecektir.  (Anaokulunda, sınıflarımızın kendilerine ait bahçe 

alanları kullanılacaktır.) 

 Okullarımızda, öğrencilerin toplu olarak teneffüse çıkmasını önleyecek bir çizelge hazırlanarak sınıfların dönüşümlü 

olarak teneffüse çıkması sağlanacak ve teneffüslerde salgın adına tehlike oluşturabilecek oyunlar oynanmasına izin 

verilmeyecektir. 

 İlk dönem boyunca okulumuzda kantin hizmeti verilmeyecektir. 

 Okul servis araçlarımızda da her öğrencimizin yeri sabit olacak, servis şoförlerimiz mutlaka maske kullanacak ve her 

kullanımdan sonra araçlar mutlaka temizlenecektir. 

 Öğrencilerimiz, okul girişinde halkla ilişkiler sorumluları ve nöbetçi öğretmenlerimiz tarafından karşılanarak okula 

sosyal mesafeye uygun olarak alınacak, okul girişinde maskelerini yenilemeleri ve ellerini dezenfekte etmeleri 

sağlanacaktır. 

 Süreç boyunca öğrenci ve velilerimize, okul PDR birimimiz ve okul hemşiremiz tarafından bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Özel Kırşehir Okulları olarak her şartta en iyi, en kaliteli ve en güvenilir okul ortamı ve eğitim-öğretimi sunmak için tüm 

birimlerimiz ve çalışanlarımızla sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu zor süreci de birlikte aşacağımıza gönülden 

inanıyoruz. 
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