
Aslan Anaokulu
Mutlu Çocukların Okulu

   

            Okulumuz her eğitim dönemine başlamadan önce MEB ve Sağlık Bakanlığı‛nın belirtmiş olduğu koşullarda dezenfekte edilir 
ve bu durum belgelendirilir.  
            Sosyal mesafe ve hijyen kuralları ile alakalı tüm görseller anaokulu öğrencisinin anlayacağı düzeyde okulun belirli 
alanlarına yerleştirilmiştir.
              Hem yaz hem kış döneminde sınıf mevcutları maksimum 10 -12 kişidir.
             Okul giriş kapısında, sınıflarda, yemekhanede ve tuvaletlerde dezenfektan üniteleri bulundurulur.
             Okula girişlerde ve belirli periyotlarda tüm personel ve öğrencilerin ateşleri ölçülür ve kayıt altına alınır. Herhangi bir 
ateş problemi olan öğrenci veya öğretmenler okula alınmaz. Gün içerisinde belirti gösteren birey derhal izolasyon odasına alınarak 
aile ve sağlık kuruluşuna bilgilendirme yapılır.

             5 ve 6 yaş grupları vaka yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde ihtiyaç olması halinde maskeli olarak eğitim ve öğretime 
devam eder. Bu durum okul yönetimi tarafından sizlere önceden bildirilir.

            Okulumuzun tüm cepheleri güneş alıyor ve doğal havalandırmaya sahip olması sebebiyle havalandırma sisteminde herhangi 
bir problem yaşanmamaktadır. Bodrum kat veya klima ile havalandırılan alanlar mevcut değildir. Okulun tüm alanları günde 3 defa 
havalandırılmaktadır.

            Gün içerisinde sınıflar en az iki kez; tuvalet, yemekhane, bahçe gibi ortak kullanım alanları her saat başı;  kapı kolları, 
aydınlatma düğmeleri gibi sık temas gerektiren alanlar saat başı temizlenerek dezenfekte edilmektedir,

            Her Günün sonunda kullanılan tüm alanların temizliğinin yapılmasının yanı sıra okulun tüm alanları ULV cihazı ile 
dezenfekte edilmektedir.

           Gün  sonunda sınıftaki bütün oyuncaklar 90 derecede bulaşık makinasında yıkanır.

           Öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları haricinde toplu olarak bir arada olmasının önüne geçilmesi için;

             **yemekhaneye sınıflar ayrı ayrı iner
             ** Bahçe saatleri her sınıf için ayrı ayrı düzenlenir
             **Toplu alanlardaki ortak kullanım oyuncakları, top havuzu, kaydırak, trambolin vb. gibi malzemeler okulumuzda bir süre 
kullanılmayacaktır.

        Hasta çocuklar   velileri tarafından MUTLAKA İYİLEŞTİKLERİNİ BELGELEYEN DOKTOR OLUR RAPORU getirmeden 
okula alınmamaktadır.

       Okula evden oyuncak,kitap vs gibi malzemeler kabul edilmez.

       Velilerin- çocukların okula dışarıdan yiyecek içecek getirmesi yasaktır.

       Okula veli ve başka bireylerin giriş çıkışları minimum düzeyde tutulur zaruri olmadıkça yabancı bireyler okula alınmaz.

       Okulda tüm öğretmenler maskeli olup  maskeler sıklıkla değiştirilir.

       Okula ürün mal kabulü bahçe kapısından yapılır yeni gelen ürünlerin dezenfekte işlemi yapıldıktan sonra içeri alınması 
sağlanır.

       Okul temizlik personeli  ve aşçısı gün boyu maske, eldiven, önlük kullanır ve gün içerisinde bu ürünleri sıklıkla değiştirir.

       Pandemi sürecinde yapılacak veli görüşmeleri toplantı veya organizasyonlar bir süre zoom üzerinden yapılacaktır.

       Pandeminin etkileri iyice azalana kadar dışarıdan etkinlik dolayısıyla ziyaretçi gelmeyecek; tiyatro, gezi gibi organizasyonlar 
yapılmayacaktır.
      
       Yeni kayıt için okula gelmek isteyen velilere hafta sonu randevu verilecek okulda eğitim devam ederken okula veli ziyaretçi 
kabul edilmeyecektir.

        Herhangi bir Covid vakası görülmesi halinde vakanın görüldüğü sınıf 1 hafta, diğer sınıflar 3 gün  eğitime ara verecektir. 
 
       Covid geçiren kişi veya kişiler Sağlık Bakanlığının belirlediği süre kadar karantinada olacak ve okula gelmeyeceklerdir.

       Okulda bulunan tüm öğretmen ve personel aşılıdır.

 

PANDEMİ DÖNEMİNDE OKUL YÖNETİMİ TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER


