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1 Eylül Pazartesi günü itibariyle 2021-2022 Eğitim - Öğretim yılını başlatmış olacağız. Salgın hastalıkla en doğru biçimde mücadele edebilmek ve 
bulaşın gerek okulumuza gerekse çevremizdekilere yayılmasını önlemek için sizlerden aşağıdaki hususlara özellikle dikkat etmenizi ve belirli 
konularda çocuklarınızı bilgilendirmenizi özellikle rica ediyoruz. Bilmelisiniz ki Bu kez desteğinize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

       Biliyorsunuz ki Pandemi sürecinde en önemli olan konulardan biri hijyen. Bu nedenle çocuğunuza ellerini belirli aralıklarla sabun ve su ile 
yıkamasını, sabun ve suyun bulunmadığı durumlarda kolonya veya antiseptik madde ile ellerini temizlemesini mutlaka öğretin.

Kişisel hijyenine dikkat etmesini, okul idaresinin ve sınıf öğretmenin belirlediği hijyen kurallarını öğrenerek bu kurallara uyması gerektiğini sık sık 
hatırlatın.

        Salgın döneminde bulaş sebebiyle arkadaşlarıyla yiyecek, içecek ve araç gereçlerini paylaşmamasını sık sık tembihleyin.

        Doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinerek salgın hastalıklar konusunda öğrencimizi bilinçlendirin.

         Dengeli ve sağlıklı beslenmesine, uyku düzenine özen gösterin.

         Sağlık durumunu takip edin. Yüksek ateş, öksürük ya da farklı herhangi bir hastalık belirtisi varsa idareyi bilgilendirerek okula göndermeyin. 
Mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun.

        Her gün temiz kıyafet (kız öğrencileri toplanmış saçlar) ile okula gönderin.

       Kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin kullandıkları ilaçları okul idaresine ve öğretmenlerine bildirin. İlaçlarının yanında bulunmasını sağlayın.

       Öğrencimizin mümkünse kronik hastalığı olan ya da 65 yaş üzeri kişiler tarafından okula bırakılmamasına ve mümkünse her gün aynı kişi 
tarafından okula bırakılıp alınmasına dikkat edin.

       Öğrencimizi eğer toplu taşıma aracıyla okula getiriyorsanız kapıda sizi karşılayan öğretmene mutlaka bunu bildirin. (kıyafet değişimi ve detaylı 
el yüz temizliği için)

       Öğrencimizi okula getirirken park market gibi kalabalık alanlara sokmadan getirmeye özen gösterin.

       Acil durumlar dışında okul alanına (sınıf, bahçe, idare ve psikolog odası vb.) okul idaresini veya öğretmeni çağırmadan girmeyin.

       Okul alanına girmeniz gereken durumlarda öncelikle görüşeceğiniz kişiden randevu alın.

       Randevu ile görüşmeye geldiğiniz durumlarda okulda bulunduğunuz süre içerisinde ;

       - Okul hijyen kurallarına mutlaka uyun.
       - Sosyal mesafeye dikkat edin.
       - Mutlaka maske takın.
       - Görüşmelerinizi en kısa sürede tamamlamayı sağlayın.

       Okul idaresi ve öğretmenler ile iletişimi mümkünse uzaktan erişim (telefon, SMS, e-posta görüntülü sohbet vb. ) ile sağlayın.

       Öğrencimiz eve döndüğünde gerekli hijyeni sağlayıp sağlamadığını takip edin.

       Mutlaka duş aldırın.

       Suluklarını mutlaka her gün yıkayarak gönderin.

       Okul içeri ayakkabılarını her cuma okuldan teslim alarak yıkayın ve pazartesi günü temizlenmiş olarak okula getirin.

       Okulda kullandığı ve eve getirmiş olduğu malzemelerin dezenfekte edilmesini/havalandırılmasını sağlayın.

       Okula hiçbir şekilde yiyecek, hazır gıda, oyuncak kitap vb. ürünleri göndermeyin. Çocuğunuzun sadece kendisine ait ürünleri getirip götürmesini 
sağlayın.

       Aile olarak mümkün olduğunca kalabalık ortamlara ( düğün, davet, avm vb.) az girmeye çalışın. Girdiğiniz ya da girmek zorunda olduğunuz 
ortamlarda mutlaka maske – sosyal mesafe ve hijyen kurallarınıza uyun.

       Ailenizde veya çevrenizde Covid - 19 vakası tespit edildiyse ve sizde bu kişiyle temas halinde olduysanız veya şüpheleniyorsanız lütfen 
öğrencimizi bir süre okula göndermeyerek kendinizle birlikte izole edin.

       Covid -19 dışında herhangi mevsimsel bir hastalık durumunda da lütfen doktor onayı olmadan çocuğunuzu okula göndermeyin.

Unutmayın ki her şey biricik çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda kesintisiz bir şekilde eğitim alabilmeleri için. Bilmelisiniz ki her gün bizlere emanet 
ettiğiniz en değerli varlıklarınız bizlerin de en değerlileri. Bu süreçte hem siz ailelerin hem biz okul olarak üzerine düşen görevleri en titiz şekliyle 
eksiksiz yerine getirmiş olması son derce kıymetli. Desteğiniz ve anlayışınız için sonsuz teşekkürler  Sağlıklı mutlu bir yıl geçirmek dileğiyle...
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