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Değerli Velimiz,

Yaz tatili boyunca,  5 Kampüsümüzdeki 25 Okulumuzda aşağıdaki konularda 
koruyucu önlemleri azami dikkatle uygulamak amacıyla hazırlık yaptık. Kam-
püslerimizin her bir köşesini göz önüne alarak;  çocuklarımızın sağlık ve güven-
liğini sağlarken bir yandan da eğitim öğretimin kesintisiz sürmesi amacıyla 
aksiyon planlarımızı çıkardık. T.C. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu 
“Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nin 5 Temmuz ve 17 Temmuz 
tarihli güncellemeleri ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları doğrultusunda 
“İTK Sağlıklı Okul Komitesi” tarafından hazırlanan İTK Okula Dönüş Rehberini 

sizlerle de paylaşmak istiyoruz.

İTK Okula Dönüş Rehberi; okula dönüş sürecini en sağlıklı şekilde yürütebil-
mek adına; tüm okul yöneticilerimiz, öğretmenlerimiz, sağlık çalışanlarımız, 
hizmet personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizin alması gereken önlemleri, 

dikkat etmesi gereken konuları içermektedir.

Psiko-Destek Uygulamaları, Servis Hizmetleri, Okula Giriş-Çıkış Süreci, Sınıflar, 
Teneffüs, Bahçe, Yemekhane, Kantin, Tuvaletler, Kütüphane, Okul Mağazaları, 
Spor Salonu, Giyinme Odaları, Havuz, Kulüp ve Etkinlik Odaları, Tören Alanların-
da alınan tedbirlerin yer aldığı “İTK Okula Dönüş Rehberi”ni detaylıca incele-

menizi rica eder ve aklınıza gelen soru ve geribildirimler için 
saglikliokul@itk.k12.tr adresinden Komite’ye her zaman ulaşabileceğinizi

 belirtmek isteriz.

Yeni eğitim öğretim yılında, İTK Ailesi olarak birbirimize göstereceğimiz sevgi 
ve dayanışma sayesinde çocuklarımızın en iyi eğitimi en sağlıklı koşullarda 

alacağından eminiz.

Sağlıklı günler dileriz,

İzmir Özel Türk Koleji
Sağlıklı Okul Komitesi
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⏺  Bina girişlerinde ve gün içerisinde, Covid-19 kapsamında tedbir almış 
    personelimiz tarafından çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve ziyaretçilerimizin
    ateşi ölçülecektir.  
⏺  Ateşi 37,5 derecenin üzerinde olanlar kayıt altına alınacak, 15-20 dakika sonraki
     ikinci ölçümde ateşin tekrar 37,5 derecenin üzerinde olması durumunda 
    gerekli izolasyon önlemleri uygulanacaktır.
⏺  Tüm çalışanlara maske ve/veya siperlik verilecektir. 
⏺  Tüm öğrencilerimizin maske takması zorunludur. Öğrencilerin kendilerini
    rahat hissettikleri maske modellerini seçmeleri ve bu modelleri getirmeleri
    önemle tavsiye edilir. İhtiyacı olan öğrencilerimize de maske verilecektir. 
⏺  Bina girişlerine dezenfektan paspas havuzları yerleştirilmiştir. Paspaslara 
    ayakkabıların tabanları tamamen ıslanana kadar basılması gerekmektedir
⏺  Bina girişlerine sensörlü el dezenfektan istasyonları konulmuştur.
⏺  Kampüs içerisine veli alınmayacaktır. Küçük sınıflarda okuyan 
    öğrencilerimizin okula geliş-gidişi için velilerimizin kampüslere güvenli ve
    sosyal mesafe kurallarına uyan yerler belirlenerek ayrıca bildirilecektir.
⏺  Okul binalarına girişler yığılmayı önlemek adına gruplar halinde ve mümkün
    olduğunca farklı kapılardan yapılacaktır. 
⏺  Herhangi bir durum olduğunda öğretmenlerimiz ve okul yöneticileri veli ile
    iletişime geçecektir. Onların yönlendirmeleri ile süreç ilerleyecektir.

1.  OKULA VE BİNALARA GİRİŞ-ÇIKIŞ PROSEDÜRÜ
Okula girerken uygulanan sağlık kontrolü ve hijyen önlemleri 
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⏺  Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
   Rehberine göre; öğretmenler maske takacaklardır. Bununla birlikte güvenli
    sosyal mesafeyi koruyamadıkları alanlarda ayrıca siperlik takacaklardır. 
⏺  Öğretmen ve diğer idarecilerimiz gün içinde zorunlu haller dışında kampüs 
    dışına çıkmayacaklardır.
⏺  Ders esnasında sınıf pencereleri açık tutulacak, havalandırma sürekli 
    yapılacaktır. 
⏺  Derslik kapısının koridora açılması sağlanacak, koridorlarda bulunan 
    camlardan da taze hava alınacaktır. 
⏺  Teneffüs saatleri tüm sınıfların aynı anda çıkmayacağı şekilde düzenlenecektir. 
   Sınıfların tamamen boşalması öğretmen gözetiminde sağlanarak taze hava 
    sirkülasyonu yapılacaktır.
⏺  Derslikte ders esnasında klima kullanılmasına izin verilmeyecektir. Sınıfın boş
    olduğu zamanlarda çalıştırılması ihtimaline karşı klima filtresi dezenfeksiyonu
    ve klima içi temizliği düzenli olarak yapılacaktır. 
⏺  Tüm dersliklerimizdeki masa ve sandalyeler, kapılar, kapı kolları, pencere kolları
    günde 3 kez silinerek dezenfekte edilecektir. 
⏺ Sınıflardaki hava kalitesini yüksek tutmak için de belirli periyotlarda CO2
   ölçümü yapılacak olup ölçümlerde bir uygunsuzluk çıkması durumunda hava
    sirkülasyonunu arttırıcı çalışmalar uygulanacaktır.
⏺  Tüm sınıflarımızda sıralarımız tek kişilik olup sosyal mesafe göz önüne alınarak
    sınıf yerleşim planı yapılmıştır.

2.  ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ KORUYUCU ÖNLEMLER
Sınıf içerisindeki hijyen uygulaması
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⏺  Anaokullarında ve hazırlık sınıflarında öğrenciler evden oyuncak ve benzeri 
     kişisel eşya getiremeyeceklerdir.
⏺  Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, ishal, burun akıntısı şikayetlerinden biri olan
     veya grip vb. bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecektir. 
⏺  Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren
     öğrenci önceden belirlenen izolasyon odasına alınacak ve uygun tedbirlerle
     ailesine teslim edilecektir. Aile, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek sonucun
     takibi yapılacaktır.
⏺  Öğrenciler okula geldiğinde ellerini yıkayarak dezenfekte edeceklerdir.
⏺  Okula girişte ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek, ateşi 37,5 derecenin
    üzerinde olanlar kayıt altına alınacak, 15-20 dakika sonraki ikinci ölçümde
    ateşin tekrar 37,5 derecenin üzerinde olması durumunda gerekli izolasyon
    önlemleri uygulanacaktır.
⏺  Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilecek, öğrencilerin birbirlerinin eşyasını 
     kullanmasına müsaade edilmeyecektir.
⏺  Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilecektir.
⏺  Öğrencilere elleri düzenli yıkama ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık 
     davranışı eğitimleri verilecektir.
⏺  Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar; öğretmenlerimiz ve
     İSG uzmanımız tarafından oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine
     uygun olarak anlatılacaktır.
⏺  Tüm kampüslerimizde uyarıcı ve bilgilendirici duvar ve zemin afişleri 
     yapılmıştır.

2.  ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ KORUYUCU ÖNLEMLER
Öğrencilere uygulanacak hijyen kuralları
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    ⏺  Tüm okulumuzda detaylı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanmıştır.
    Dezenfeksiyon işlemlerimiz günlük rutin olarak devam etmektedir. 
⏺  Tüm okul yüzeyleri ve okul içerisinde kullanılan malzemeler (oyuncaklar dahil)
    DIVERSEY OXIVIR PLUS marka özel dezenfektanlar ile temizlenmektedir. 
⏺  Tüm okullarımız; buharlı ULV dezenfektan makinesi ile yine DIVERSEY marka
    dezenfektanlar ile periyodik olarak ve okul saatleri dışında dezenfekte 
    edilmeye devam edilecektir. 
⏺  Klima sistemlerinde düzenli filtre bakımları, asansörlerde fan bakımları, servis
     araçlarının klima filtre bakımları yapılmaktadır. 
⏺  Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları 
    yerleştirilmiştir. Düzenli olarak kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları 
    sağlanmaktadır.
⏺  Tüm sınıflar, ortak alanlar (kapı kolu, elektrik düğmeleri, musluk başları vs.) 
    ve tuvaletlerin temizlik sıklığı normal düzenin 3 katına çıkartılmış olup gün
    içerisinde sürekli temiz olması sağlanmaktadır. 
⏺  Her sınıf ve ortak alanın kendine ait bir bezi olacaktır. Bezler asla birbiri ile 
    karıştırılmayacaktır. Kullanılan bezler ertesi gün için tekrar dezenfekte edilecektir. 
⏺  Tüm hizmet personelimiz dışarıdan geldiği kıyafetleri değiştirip, hijyen 
     kurallarına uygun iş kıyafetlerini ve ayakkabılarını giymektedirler. Mesai 
     saatleri boyunca kişisel hijyen korucuyu maske, eldiven ve bone kullanacaklardır. 
⏺  Gün içinde periyodik olarak asansör düğme ve panelleri dezenfekte edilmektedir. 
⏺  Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, okul içerisinde çeşitli 
    noktalara yerleştirilmiş bulunan “maske ve eldiven özel atık kutularına”
    atılacak, usulüne uygun imha edilecektir. 
⏺  Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik çalışanlarına gerekli eğitimler verilmiş
   olup, kurumun çalışma ve hijyen kriterlerine uymalarının temini sağlanmıştır.
⏺  Temizlik çalışanlarına; kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına ve bunların 
    ne sıklıkta değiştireceklerine dikkat etmeleri konusunda eğitim ve 
    bilgilendirmeler yapılmıştır.
⏺  Bazı ortak alanlarda kullanılan su sebilleri kaldırılmıştır. Anaokulu ve hazırlık
    öğrencileri hariç diğer tüm öğrencilerimizin kendi mataralarını getirmeleri 
    istenecektir. Anaokulu ve hazırlık öğrencilerine tek kullanımlık bardak sular
    öğretmenleri tarafından verilecektir. 

3.   OKUL ORTAMI İLE İLGİLİ KORUYUCU TEDBİRLER
Binalarda ve ortak alanlardaki hijyen kuralları
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    ⏺  Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmaktadır.
⏺  Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmediğinden, tüm hizmet personeline
    gerekli eğitimler verilmiştir. 
⏺  Personel; temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki atık çöpe
    atmakta ve el hijyeni sağlanmaktadır. 
⏺  Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmakta, sabun ve suyun 
    olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmaktadır.

3.   OKUL ORTAMI İLE İLGİLİ KORUYUCU TEDBİRLER
Hizmet personelinin uyması gereken kurallar 

    
YEMEK SERVİS VE OTURMA DÜZENİ 
⏺  Sağlık Bakanlığı genelgesine uygun bir şekilde oturma düzeni yapılmıştır.
⏺  Yemek alımı sırasında teması minimuma indirmek amacı ile Kampüs
   Yemekhanelerine; yemeklerin alındığı bölümde sadece tabağın geçebileceği
   kadar alan bırakılarak seperatör yapılmıştır.
⏺  Yemekhanede zeminde bulunan uyarılar dikkate alınarak 1,5 metre aralıkla
   sırada beklenilecek, sosyal mesafeye uygun oturma düzeninde yemek 
    yenilmesi sağlanacaktır.
⏺  Yoğunluğu önlemek adına öğrencilerin gruplar halinde hangi saatte yemek
    yiyeceği okul müdürlükleri tarafından bildirilecektir. 
⏺  Bu dönemde açık su servisi yapılmayacak, sular kapalı bardak ambalajlarda
    sunulacaktır.
⏺  Çatal, kaşık, bıçaklar temizlenmiş ve hijyen kuralarına uygun olarak paketlemiş
    olacaktır.
⏺  Zeytinyağı, tuz, karabiber vb baharatlar tek kullanımlık küçük poşetlerde 
    dağıtılacaktır. 
⏺  Salata ve yoğurt için açık büfe kaldırılmıştır. Salata çeşitleri, yoğurt ve diyet
    menüsü diğer çeşitlerle beraber talep üzerine yemekhane çalışanları 
    tarafından servis edilecektir.

4.   ORTAK ALANLARLA İLGİLİ KORUYUCU ÖNLEMLER
Yemekhane kuralları
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YEMEKHANE HİJYEN ÖNLEMLERİ

⏺  Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve
    dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Gün sonunda yemekhane ve kantinde ULV
     cihazı ile buharlı özel dezenfeksiyon ve detaylı temizlik yapılmaktadır. 
⏺  Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler, gıdaya uygun sistemlerle 
    yıkanmakta, tüm paketli gıdaların paketleri silinmektedir. 
⏺  Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve 
    eldiven kullanımı sağlanmaktadır. 
⏺  Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır.

KANTİNLERDE SOSYAL MESAFEYE UYGUNLUK VE 
YOĞUNLUK ÖNLEME AMAÇLI AKSİYONLAR

⏺  Kantinlerimizde yığılma olmaması amaçlı içeriye tek seferde maksimum 
    4 m2 ye bir öğrenci düşecek şekilde alınacaktır.
⏺  Kantinlerdeki yoğunluğu azaltmak amaçlı kampüslerimizde mobil dış kantin
    alanları oluşturulmaktadır. 
⏺  Kantinlerdeki sıra düzeni ve sosyal mesafeye uyulması amaçlı çeşitli 
    bilgilendirme afişleri asılacaktır.
⏺  Kantinlerimizde ağırlıkla paketli gıdalar satılacaktır.

KANTİN HİJYEN ÖNLEMLERİ

⏺  Kantin çalışanları da maske, eldiven ve tam yüz siperlikleri ile çalışacaktır. 
⏺  Kantin girişlerinde el dezenfektanları konulacaktır. 
⏺  Öğrencilerimiz mümkün olduğunca al - götür kullanıma yönlendirilecek olup
    masalar genelgeye uygun sosyal mesafe düzeninde kullanıma açılacaktır.

4.  ORTAK ALANLARLA İLGİLİ KORUYUCU ÖNLEMLER
Yemekhane kuralları

Kantin kuralları
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⏺  Tuvaletlerde temizlik sıklığı arttırılacaktır. 
⏺  Tuvaletlere dezenfektan içeren el sabunu konulmuştur. 
⏺  Tuvalet kapıları, kapı kolları, oturaklar düzenli olarak dezenfektanlar ile 
    silinmektedir.
⏺  Tuvalet havalandırma fanları ve pencerelerin gün içinde sürekli olarak açık
     tutulması sağlanacaktır. 
⏺  El yıkama talimatlarına uyulması sağlanacak, nöbetçi öğretmenler kontrol
    edecektir. 
⏺  Tüm tuvaletlere, kapı arkası stoperleri monte edilerek kapıların kullanım 
    dışında açık kalması sağlanacaktır.
⏺  El hijyenine dikkat edilmektedir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
     yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile
    ovalanmalıdır. Bununla ilgili bilgi afişleri asılmıştır.  Lavabolarda sabun ve 
    kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmaktadır.

4.  ORTAK ALANLARLA İLGİLİ KORUYUCU ÖNLEMLER
Tuvaletlerdeki hijyen kuralları

Kütüphane kuralları

⏺  Kütüphanelerimiz açık olup MEB'in belirlediği standartlar çerçevesinde
    hizmet verecektir.
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SERVİS HİZMETLERİNDE SAĞLIK ÖNLEMLERİ

⏺  Tüm servis şoförü ve hosteslerinin servis hizmeti sırasında maske ve 
    eldiven kullanımları zorunlu olacaktır.
⏺  Araçlarda el dezenfektanı sürekli hazır bulundurulacaktır. 
⏺  Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyon sağlanacaktır. 
⏺  Servis kapı kolları, oturma koltuk kulpları her kullanım sonrası sabah-akşam
    dezenfekte edilecektir.
⏺  Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima kullanılmayacak, pencereler
    açılarak servisin sık sık havalandırılması sağlanacaktır.

Servis hizmetleri

4.  ORTAK ALANLARLA İLGİLİ KORUYUCU ÖNLEMLER

SERVİSE BİNERKEN DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
⏺ Hosteslerin öğrenciyi sınıftan alma-karşıdan karşıya geçirmesi esnasında  
   elinden tutmak yerine emniyetli transferini sağlayacak şekilde yönlendirme
   yapması konusunda bilgi verilecektir. 
⏺ Servislerden yararlanan öğrenci/çalışanlarımızın seyahat süresinde maske
   kullanmaları ve ilgili bakanlıkça belirlenen kurallara uymaları zorunludur.

İTK STORE MAĞAZALARDAKİ ÖNLEMLER 
⏺ Mağazalarımız beden deneme ve satış için açık olacak olup, metrekare başına
    yapılan hesaplamalar çerçevesinde içeriye sıra ile sınırlı sayıda kişi alınacaktır.
⏺ Mağazalarımızda düzenli dezenfeksiyon yapılacaktır.

ONLINE SATIŞ

İNTERNETTEN KIYAFET VE KİTAPLARINIZI ALABİLİRSİNİZ
Yakın zamanda velilerimize ileteceğimiz online mağazadan tüm forma, kırtasi-
ye ve kitap alımları yapılabilir. Önümüzdeki günlerde K12’den duyurular yapıla-
caktır.

Okul mağazaları



5.  SPOR SALONU, GİYİNME ODASI, HAVUZ, KULÜP VE 
ETKİNLİK ODALARI, TÖREN ALANLARI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 
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⏺  Mümkün olduğu kadar açık alanda dersler yapılacaktır. 
⏺  Soyunma odası olarak kullanılacak ekstra alanlar yaratılacaktır. 
⏺  Beden Eğitimi dersinde kullanılacak tüm ekipmanların hijyeni düzenli olarak
    yapılacaktır. 
⏺  Beden Eğitimi derslerinde mümkün olduğu kadar kişiye özel ürünler 
    kullanılacak ve her gün dezenfeksiyonu yapılacaktır. Her öğrenciye ayrı ayrı top
   verilecek ve toplar ders öncesi ve sonrası dezenfekte edilecektir. 

⏺  Havuzlarımızda ise yine Sağlık Bakanlığı ve MEB tarafından verilen standartlar
    doğrultusunda hijyen önlemleri alınacak olup açılıp açılmama kararı ise 
    genelgelere göre verilecektir. 

⏺  Kulüplerimiz, sosyal mesafe ve hijyen açısından gerekli tüm önlemler alınarak
    yapılacaktır.

Beden Eğitimi dersleri ve soyunma odaları

Havuzlar

Kulüpler

⏺  MEB ve Sağlık Bakanlığı genelgelerindeki standartlar çerçevesinde tüm 
   etkinlik, tören ve gösteriler düzenlenecektir. 
⏺  Pazartesi ve Cuma Bayrak Törenleri sınıfta gerçekleştirilecek olup seçili 
    öğrenciler tarafından bayrak göndere çekilecektir. 
⏺  Milli Bayramlarda; törenlerimiz mevcut koşullar göz önüne alınarak ve sosyal
    mesafe kurallarına göre yapılacaktır.

Toplu etkinlikler ve törenler

⏺  Müzik dersliklerimize MEB tarafından izin verilen sosyal mesafeye 
    uygun olarak öğrenci alınacaktır. 
⏺  Bando çalışmalarında öğrenciye özel enstrüman verilecek olup mümkünse
    öğrencilerin kendi enstrümanları ile katılmaları istenecektir
⏺  Çalışma mekanının ve enstrümanların dezenfeksiyonu genelgeler 
    doğrultusunda yapılacaktır. 
⏺  Mümkün olduğu kadar açık alanda çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

Müzik derslikleri
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6.   TENEFFÜS VE BAHÇE İLE İLGİLİ KURALLAR

⏺  Teneffüs saatleri, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerimizin aynı anda 
    çakışmayacağı şekilde düzenlenecektir.
⏺  Sınıfların tamamen boşalması sağlanarak taze hava sirkülasyonu yapılacaktır.
⏺  Özellikle küçük sınıflardaki öğrencilerin aynı anda aynı bahçede büyük
    gruplar halinde bulunmamaları sağlanacak ve gerekli önlemler alınacaktır.

7.   OFİSLERDE UYGULANACAK ÖNLEMLER

⏺   Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmaktadır. 
⏺   Ofislerimizde ULV cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu periyodik olarak
     yapılmaktadır.
⏺   Çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmakta ve çalışanlar
     maske takmaktadır. 
⏺   Yemek saatleri gruplara göre belirlenmiştir.
⏺   Ofis temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon 
    ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliği düzenli ve sık olarak yapılmaktadır.
    Tüm ofislerimizde DIVERSEY OXIVIR PLUS dezenfektan ürünleri 
     kullanılmaktadır.
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⏺ PDR Bölümümüzün bu konuda hazırlamış olduğu 
   “Yeni Normale Geçişte Adım Adım Okula Dönüş Kitapçığı”nı veli ve 
    öğrencilerimizle oryantasyon ve telafi programı başlamadan paylaşılacaktır. 
⏺ Velilerin evde çocuklarını hazırlamaları konusunda neler yapabilecekleri, 
   maske ve sosyal mesafe anlatım oyunları ve sevgiyi göstermenin farklı 
   bedensel yollarını içermektedir.
⏺ Öğretmenlerimiz de bu konuda bilgilendirilmiş olacaklar, okula geldiklerinde
   ayrıca PDR Bölümümüz, bu konuda yaptıkları hazırlıklarla çocuklarımıza
    destek olacaklardır.

⏺ Sarılmanın dışında sevgiyi göstermenin farklı yolları olduğunu, bunu 
   çocuklarımıza anlatmanın yolları veliler ile k12 net’ten paylaşılacaktır.
⏺ Öğretmenlerimizle de önceden yapılacak toplantı ve bilgilendirmelerle bu
    konuda ortak bir tutum sergilenmesi sağlanacaktır.

⏺ Öğrencilerimizin maske takan öğretmene tepki göstermemesi, korkmaması
   için PDR Bölümümüzün hazırladığı kitapçıkta “Öğrencilere Maske Takmanın
   Önemi ve Sosyal Mesafeyi İçselleştirme Çalışmaları” hikaye ve oyun olarak yer
   alacaktır.

8.   PSİKO-DESTEK UYGULAMALARI
Yeni normale geçişte adım adım okula dönüş kitapçığı

Duyguların gösterilme biçimleri ile ilgili bilgilendirme

Öğrencilere maske takmanın önemi ve sosyal mesafeyi 
içselleştirme çalışmaları
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KANTİNLERDE SOSYAL MESAFEYE UYGUNLUK VE 
YOĞUNLUK ÖNLEME AMAÇLI AKSİYONLAR

⏺  Kantinlerimizde yığılma olmaması amaçlı içeriye tek seferde maksimum 
    4 m2 ye bir öğrenci düşecek şekilde alınacaktır.
⏺  Kantinlerdeki yoğunluğu azaltmak amaçlı kampüslerimizde mobil dış kantin
    alanları oluşturulmaktadır. 
⏺  Kantinlerdeki sıra düzeni ve sosyal mesafeye uyulması amaçlı çeşitli 
    bilgilendirme afişleri asılacaktır.
⏺  Kantinlerimizde ağırlıkla paketli gıdalar satılacaktır.

KANTİN HİJYEN ÖNLEMLERİ

⏺  Kantin çalışanları da maske, eldiven ve tam yüz siperlikleri ile çalışacaktır. 
⏺  Kantin girişlerinde el dezenfektanları konulacaktır. 
⏺  Öğrencilerimiz mümkün olduğunca al - götür kullanıma yönlendirilecek olup
    masalar genelgeye uygun sosyal mesafe düzeninde kullanıma açılacaktır.

    
⏺  Okullar planlandığı gibi açılmazsa İTK UEP Programı ve telafi yapılması 
    planlanmaktadır.
⏺  2019-2020 Eğitim & Öğretim Yılında yapmış olduğumuz gibi fark yaratan, 
   çok yönlü ve 4 ana unsurlu UEP hazırlıklarımız da mevcut olup, yaşadığımız
   deneyimler doğrultusunda teknolojik altyapısı, içerik kalitesi, kullanılabilirliği ve
   çocuklara olan faydaları daha da iyileştirilmiş, çok daha iyi bir uzaktan eğitim
    programı hazırlamış bulunmaktayız.
⏺  İTK Uzaktan Eğitim Programı öğrencilerin hem akademik hem de sosyal
   anlamda ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmaktadır. Öğrencilerimizin 
    temel eksikleri olmayacak şekilde uygulanacaktır.
⏺  İTK UEP döneminde; alınan kitap ve kırtasiyeler kullanılacaktır. Ancak alınan
     formalarda geri iade olmayacaktır. 

9.   YENİDEN UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLMESİ DURUMU
İTK Uzaktan Eğitim Programı

    

⏺  Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 Eğitim & Öğretim Dönemini uzunca bir
   süre uzaktan eğitim ile devam edeceğini duyurması ve uygulaması 
   durumunda; geçirmekte olduğumuz bu zorlu seneye mahsus olmak kaydıyla,
   kaydını iptal etmek isteyen velilerimizin iade ücret hesaplamalarında %10 kayıt 
   iptal kesintisi yapılmayacak, iptal talep tarihine kadar olan eğitim gün 
   ücretleri hesaplanarak iade yapılacaktır. Bu durum İTK Fen Liseleri dışındaki
    tüm okullarımız için geçerlidir.
⏺  Uzaktan Eğitime uzun süreli geçilmesi durumunda, hem okul ücretlendirmesi
    hem de telafi için Milli Eğitim Bakanlığının belirleyeceği çerçeve 
    uygulanacaktır.  

Kayıt iptalinde kesinti miktarı ve UEP okul ücreti

M L
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    ⏺  Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi
   biri olan öğrenciler hakkında okula bilgi verilmeli, okula gönderilmemeli ve
    doktor muayenesi yaptırılmalıdır. 
⏺  Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19
   belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması 
   durumunda okula ivedilikle bilgi verilmeli ve öğrenci okula gönderilmemelidir.
⏺  Bu madde kapsamında okula gönderilmeyecek gün sayısı, doktor raporu 
    doğrultusunda belirlenecektir.
⏺  T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanması zorunlu tutulan  Taahhütname
     ile ilgili Okul Müdürlüklerinden ayrıca bilgilendirme yapılacaktır. 

10.  AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER








