
	  
	  
ÖZEL	  MİNİK	  CANLI	  SARDUNYA	  ANAOKULU	  (MI	  CASA)	  YENİ	  EĞİTİM	  DÖNEMİ	  UYUM	  
PROTOKOLÜ	  
	  

A)	  EBEVEYNLER	  /	  REFAKATÇİLER	  
	  
Okula	  Bırakma	  ve	  Okuldan	  Alma	  	  

• Ebeveynlerimiz	  ve/veya	  refakatçilerimiz	  çocukların	  okuldan	  alınması	  ve	  bırakılması	  
esnasında	  binanın	  içine	  girmeden	  	  okul	  ana	  giriş	  kapısında	  çocuklarını	  okul	  görevlisine	  
teslim	  edeceklerdir.	  	  

• Bu	  dönemde	  çocuklarımızın	  okula	  giriş	  saatleri	  kademeli	  bir	  şekilde	  organize	  
edilebilecek	  olup,	  hangi	  çocuğun	  hangi	  saatte	  ve	  hangi	  kapıdan	  giriş	  yapacağı	  bilahare	  
bildirilecektir.	  Sosyal	  mesafenin	  korunabilmesi	  ve	  kapıda	  bekleme	  zamanının	  en	  
sağlıklı	  şekilde	  yönetilebilmesi	  için	  bu	  saatlere	  uyulması	  önem	  arz	  etmektedir.	  	  

• Okul	  dışında	  ve	  içindeki	  alanlarda	  sosyal	  mesafenin	  korunabilmesi	  için	  	  yerleştirilen	  
yönlendirmelerimiz,	  sizlere	  ve	  çocuklarımıza	  bu	  konuda	  yardımcı	  olacaktır.	  	  

• Ebeveynlerimiz	  ve/veya	  refakatçilerimizin	  okula	  girmesinin	  zorunlu	  olduğu	  
durumlarda,	  kişinin	  mazeretiyle	  okul	  idaresine	  önceden	  başvurması	  gerekmektedir.	  
Mazeretinin	  okul	  idaresi	  tarafından	  uygun	  görülmesi	  halinde,	  o	  kişi	  için	  randevu	  
oluşturulur.	  Okula	  girişler,	  Mi	  Casa	  personeli	  tarafından	  organize	  edilecektir.	  
Personelin	  rica	  ettiği	  kurallar	  ve	  gerekli	  görülen	  önlemlerin	  uygulanması	  esastır.	  
(Dezenfektan	  kullanımı,	  ateş	  ölçülmesi	  gibi)	  	  

• Bu	  dönemde	  bütün	  ödemeler	  banka	  üzerinden	  yapılacaktır.	  Ödeme	  için	  binaya	  giriş	  
kabul	  edilmeyecektir.	  	  

• Öğretmenlerle	  yapılacak	  tüm	  görüşmeler	  hafta	  içi	  16.00/17.00	  arası	  randevu	  alınarak	  
online	  olarak	  yapılacaktır.	  Okul	  idaresi	  ve	  psikolog	  görüşmeleri	  ise	  yine	  önceden	  
randevu	  alınarak	  mesai	  saatleri	  içerisinde	  online	  olarak	  gerçekleştirilecektir.	  

• Ebeveynlerimizden	  ve/veya	  refakatçilerimizden	  okula	  gelmeden	  önce	  ve	  eve	  
vardığınızda,	  önce	  kendi	  ellerinizi,	  sonrasında	  da	  çocuklarınızın	  ellerini	  yıkamasına	  
yardımcı	  olmanızı	  rica	  ederiz.	  

• Ebeveynlerimiz	  	  ve/veya	  refakatçilerimizden,	  	  okula	  gelmeden	  önce	  hem	  	  kendilerini	  
hem	  de	  çocuklarını	  günlük	  olarak	  kontrol	  etmelerini	  rica	  ediyoruz.	  	  

• Çocuğunuzun	  son	  24	  saat	  içinde	  ateşinin	  olması	  durumu	  ve	  buna	  istinaden	  ateş	  
düşürücü	  ilaçlar	  alıp	  almadığı	  konusunda	  okulun	  bilgilendirilmesi	  ve	  ateşli	  
hastalıklarda	  iyileştikten	  sonra	  bir	  hafta	  okula	  gelinmemesi	  önemli	  ve	  elzemdir.	  
Gerekli	  görüldüğü	  takdirde	  çocuğumuzun	  test	  yaptırması	  talep	  edilebilir.	  
	  

	  



	  
B)	  ÇOCUKLARIMIZ	  
	  
Günlük	  uygulamalar	  

• Çocuklarımız	  okul	  servisine	  binmeden	  önce	  ellerini	  yıkayıp,	  dezenfekte	  etmelidir	  ve	  
evden	  maske	  takılarak	  servise	  teslim	  edilmelidir.	  Dönüşte	  de	  servis	  tarafından	  maske	  
verilmelidir.	  

• Okula	  ulaşarak	  ilgili	  personele	  teslim	  edilen	  çocuğumuz,	  ana	  giriş	  kapısında	  ayaklarını	  
fısfısla	  dezenfekte	  edilip,	  girişte	  yer	  alan	  dezenfektanlı	  paspasa	  ayaklarını	  silip,	  
dışarıda	  kullandığı	  maskesini	  dış	  alanda	  yer	  alan	  çöp	  kutusuna	  attıktan	  sonra	  okula	  
alınacaktır.	  	  Farklı	  bir	  bilgilendirme	  ya	  da	  zorunluluk	  olmadığı	  sürece	  okul	  içerisinde	  
çocuklarımız	  maske	  takmayacaktır.	  Bahçe	  girişinde	  yer	  alan	  el	  dezenfektanlarıyla	  
çocuklarımızın	  elleri	  sterilize	  edildikten	  sonra,	  ateş	  kontrolü	  yapılarak,	  giriş	  alanındaki	  
ayakkabı	  değiştirme	  alanına	  alınacak	  ve	  ayakkabıları	  değiştirildikten	  sonra	  öğretmeni	  
tarafından	  binaya	  alınarak,	  ellerinin	  yıkanması	  için	  lavaboya	  yönlendirilecektir.	  Ellerini	  
de	  sabunla	  yıkadıktan	  sonra	  sınıfa	  alınacaktır.	  

• Her	  çocuğumuz	  için	  okulda	  bir	  adet	  iç	  alan,	  bir	  adet	  de	  bahçe	  ayakkabısı	  bırakılması	  
gerekmektedir.	  Tüm	  ayakkabılar,	  kendi	  poşetlerinde	  saklanacaklardır.	  Dışarda	  giyilen	  
ayakkabılar	  hiçbir	  şekilde	  okulda	  giyilmeyecektir.	  	  

• Her	  çocuğumuz	  için	  iç	  çamaşırları	  ve	  yedek	  kıyafetlerinin	  olduğu	  (3’er	  takım)	  bir	  
yedek	  çantası	  Cuma	  günleri	  okulumuza	  teslim	  edilecek;	  haftasonu	  kapalı	  bir	  şekilde	  
bekletildikten	  sonra	  bir	  sonraki	  hafta	  gerekli	  durumlarda	  çocuğumuz	  özelinde	  
kullanılabilecektir.	  Cuma	  günleri	  o	  hafta	  kullanılan	  yedekler	  temizlenmek	  üzere	  
ailelerimize	  teslim	  edilecektir.	  	  	  

• Çocuklarımızın	  tüm	  sağlık	  kontrolleri	  yapıldıktan	  sonra,	  herhangi	  bir	  endişe	  var	  ise,	  
gerekli	  görüldüğü	  takdirde	  önlem	  amaçlı	  evde	  istirahat	  etmeleri	  rica	  edilebilir.	  

• Okul	  girişinde	  ateşi	  olan	  (37,6°C	  ve	  üstü)	  ,	  öksüren,	  hapşıran	  ve	  burnu	  akan	  
çocuklarımız	  okula	  alınmayacaktır.	  	  

• Alerjisi	  olan	  çocuklarımızın	  doktor	  raporlarının	  okul	  idaresine	  teslim	  edilmesi	  
gerekmektedir.	  

• Çocuklarımızın	  kişisel	  eşyalarının	  (	  kıyafet,	  yedek	  kıyafet,	  ayakkabılar	  ve	  su	  matarası)	  
birbirine	  karışmasını	  engellemek	  için	  okula	  gönderilmeden	  önce	  bütün	  eşyalarına	  isim	  
etiketi	  yapıştırılması	  gerekmektedir.	  

• Çocuklarımızın	  hırka,	  pardösü	  vs.	  giymeleri	  durumunda,	  kıyafetleri	  askılarına	  asılarak,	  
üstlerine	  her	  çocuğa	  özel	  yaptırdığımız	  elbise	  kılıfları	  giydirilecektir.	  

• Her	  sabah	  girişte	  ve	  gün	  boyunca	  belirli	  aralıklarla	  çocuklarımızın	  ellerinin	  yıkanması	  
sağlanacaktır.	  	  

• Olası	  hastalık	  belirtileri	  için	  gün	  boyunca	  çocuklar	  izlenecektir.	  Her	  sabah	  ve	  öğlen	  
çocukların	  iyilik	  halleri	  “Ateş	  Ölçümü	  ve	  Sağlık	  Formu”	  eşliğinde	  takip	  edilecektir.	  (Ek	  
1:	  	  Ateş	  Ölçümü	  ve	  Sağlık	  Formu)	  



• Çocuklarımız	  hastalık	  belirtileri	  gösterirse,	  bu	  durumlar	  için	  ayırılmış	  steril	  odaya	  
alınacak	  ve	  derhal	  ebeveynimize	  haber	  verilerek,	  evde	  istirahat	  etmeleri	  istenecektir.	  	  	  

• Okul	  psikoloğu	  ile	  çocuklarımızın	  duygusal	  ve	  fiziksel	  iyilik	  hallerini	  takip	  edebilmek	  ve	  
destekleyebilmek	  adına	  periyodik	  çalışmalar	  yapılacaktır.	  

• Çocuklarımızın	  okula	  gelirken	  hiçbir	  oyuncak	  ya	  da	  kırtasiye	  malzemesi	  getirmemesi	  
gerekmektedir.	  Tüm	  malzemeler,	  okulumuz	  tarafından	  temin	  edilecek,	  her	  
çocuğumuza	  ait	  kırtasiye	  malzemeleri	  için	  farklı	  paketler	  olacak;	  her	  çocuk	  sadece	  
kendi	  malzemelerini	  kullanacaktır.	  

• Okulumuza	  dışarıdan	  gelen	  malzemeler	  üç	  gün	  sterilizasyon	  dolabında	  bekletildikten	  
sonra	  içeri	  alınacaklardır.	  	  

• Her	  sınıfımızın	  içinde	  yıkama	  alanı	  bulunacak	  olup,	  organik	  sabun	  kullanılacaktır.	  
• Çocuklarımız	  için	  tüm	  tuvalet	  ve	  sınıflarda,,	  özellikle	  lavabolara	  yakın	  alanlara	  doğru,	  

el	  yıkama	  tekniklerini	  gösteren	  işaretlerimiz	  yer	  alacaktır.	  	  	  
• 	  
• Çocuklarımız	  refakatçi	  olmadan	  tuvaletlere	  gitmeyecektir.	  Lavabo	  ve	  tuvalet	  

tutamakları	  her	  çocuğun	  kullanımından	  önce	  ve	  sonra	  refakatçi	  tarafından	  sterilize	  
edilecektir.	  	  

• Çocuklarımızın	  okul	  içerisinde	  asgari	  sayıda	  mekan	  ve	  öğretmen	  değiştirmesi	  ve	  tek	  
mekanda	  da	  asgari	  sayıda	  öğrenci	  bulundurulması	  esastır.	  
	  
Yemek	  saati	  	  

• Fazla	  sayıda	  mekan	  değişikliğini	  önlemek	  ve	  aynı	  mekanın	  çok	  sayıda	  öğrenci	  
tarafından	  kullanılmamasını	  temin	  etmek	  amacıyla	  çocuklarımız	  yemeklerini	  
sınıflarında	  yiyeceklerdir.	  	  

• Yemeklerden	  önce	  ve	  sonra	  masalar	  temizlenip,	  dezenfekte	  edilecektir	  
• Serviste	  tek	  kullanımlık	  tabak,	  bardak	  ve	  mutfak	  eşyaları	  kullanılacaktır.	  Her	  çocuk	  

için	  çatal,	  kaşık	  ve	  peçeteden	  oluşan	  tek	  kullanımlık	  set	  önceden	  hazır	  olacak	  ve	  
paketli	  olarak	  hizmetli	  personel	  tarafından	  servis	  edilecektir.	  	  

• Servisler,	  yemek	  bitiminde	  çocuklarımız	  tarafından	  çöplere	  atılacak;	  okulumuzun	  
hizmetli	  personeli	  tarafından	  sınıf	  temizlenerek	  dezenfeksiyonu	  yapılacaktır.	  	  

• Öğretmenlerimiz	  yemek	  saatlerinde	  çocuklarımıza	  eşlik	  edeceklerdir.	  
• Çocuklarımızın	  herhangi	  bir	  yiyecek	  ve	  içeceği	  okula	  getirmemeleri	  gerekmektedir.	  

Sağlık,	  alerji	  vs	  gibi	  olağanüstü	  durumlarda	  getirilmesi	  gereken	  gıda	  maddeleri,	  hijyen	  
prosedürüne	  tabi	  tutularak	  okula	  alınacaktır.	  

• Yemek	  servisinde	  çocuklara	  su	  servisi	  yapılmayacak,	  bardak	  kullanılmayacaktır.	  
Çocuklarımız	  kendi	  su	  mataralarından	  su	  içeceklerdir.	  Su	  mataraları	  okulda	  bırakılacak	  
ve	  okulda	  doldurulacaktır.	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
C)	  SINIFLAR	  /	  DERSLER	  
	  
Grup	  büyüklüğü	  ve	  oranları	  

• Sınıf	  mevcutlarımız	  büyüklüklerine	  göre	  farklı	  sayılarda	  sınırlandırılacaktır.	  En	  geniş	  
alanlarımızda	  azami	  12	  çocuk	  ve	  2	  öğretmen	  ile,	  diğer	  sınıflarda	  ise	  maksimum	  7	  
çocuk	  ve	  1	  öğretmenden	  oluşan	  gruplarla	  eğitim	  hizmetlerine	  devam	  edilecektir.	  	  

• Mümkün	  olduğunca	  aynı	  yetişkinler	  ile	  çocukların	  günlük	  çalışmalarını	  sürdürmeleri	  
sağlanacaktır.	  

• Covid	  19	  riski	  devam	  ettiği	  sürece	  okulumuz	  bahçesinde	  bulunan	  Hobit	  evi	  kapalı	  
tutulacak	  olup;	  trambolin	  ve	  minik	  evin	  kullanımı	  ise	  	  “resimli	  isim	  kartlarıyla”	  aynı	  
anda	  en	  fazla	  iki	  çocuğun	  bir	  arada	  kullanacağı	  şekilde	  öğretmenlerimizin	  kontrolüyle	  
sıralı	  olarak	  yapılacaktır.	  Bahçede	  bir	  gruptan	  fazla	  sayıda	  çocuğumuzun	  olması	  
durumunda	  bahçe	  kullanımı	  gruplar	  arasında	  bölünerek	  yapılacaktır.	  
	  
Çalışma/Ders	  Zamanları	  

• Her	  çocuğumuz	  için,	  sınıfta	  kendisine	  özel	  raf	  düzeni	  yapılacak	  olup,	  çalışma	  halıları,	  
masa	  ve	  sandalyeler	  de	  çocuğa	  özel	  olarak	  hazırlanacaktır.	  

• Grup	  çalışmalarında	  çocuklarımızın	  sosyal	  mesafe	  kuralları	  çerçevesinde	  oturacakları	  
yerler	  işaretlerle	  belirlenecek,	  böylece	  çocuklar	  güvenli	  mesafede	  çalışmalara	  
katılabilecektir.	  

• Çocuklarımızın	  bireysel	  çalışmalarına	  ağırlık	  verilecektir.	  	  
• Sınıflar	  çocuklarımızın	  çalışmaları	  öncesinde,	  sırasında	  ve	  sonrasında	  sürekli	  

havalandırılacaktır,	  çalışmalar	  öncesinde	  ve	  sonrasında	  ise	  özel	  olarak	  dezenfekte	  
edilecektir.	  

• Her	  çocuk	  çalışmalar	  esnasında	  kendine	  ait,	  isimlendirilmiş	  ve	  ayrı	  olarak	  paketlenmiş	  
kırtasiye	  materyalleri	  (kalem,	  boya	  kalemleri,	  makas	  vb.)	  kullanacaktır.	  

• Çalışmalar	  esnasında	  çeşitli	  hikaye	  ve	  oyunlarla	  çocuklarımıza	  hijyen,	  hapşırma	  –	  
öksürme	  gibi	  durumlarda	  nasıl	  davranmaları	  gerektiği	  konularında	  çalışmalar	  
yapılacaktır.	  	  

• Sınıf	  dışı	  çalışmalar	  arttırılacak	  olup,	  sınıf	  içinde	  yapılan	  bazı	  çalışmalar,	  sınıf	  dışına	  
(bahçe	  ya	  da	  camları	  açık	  kış	  bahçeleri)	  taşınacaktır.	  
	  
	  
Okul	  Gezileri	  ve	  Sosyal	  Etkinlikler	  

• Kapalı	  alan	  gezileri	  yerine	  ilerleyen	  dönemde	  belirli	  aralıklarda	  sadece	  açık	  alan	  
gezileri	  (Orman,	  park	  gezisi	  vb.)	  yapılabilecektir.	  Orman	  gezileri	  Eylül	  ayından	  itibaren	  
başlayacak	  ve	  haftada	  1	  kez	  yapılacaktır.	  	  	  

• Okul	  gezilerine	  giderken,	  servis	  kullanımı	  gerekirse	  sosyal	  mesafe	  kurallarına	  
uyulacaktır.	  Bir	  koltuk	  boşluk	  bırakılarak	  çocuklar	  serviste	  oturacaktır.	  Arzulayan	  
veliler,	  çocuklarını	  kendileri	  alıp,	  bırakabileceklerdir.	  Ancak	  bu	  durumda	  velilerin	  
çocuklarını	  teslim	  edecekleri	  noktaya	  tam	  belirlenen	  saat	  aralığında	  gelmeleri	  esastır.	  
Bu	  saatlerde	  gelinmemesi	  durumunda	  çocuklarımızı	  etkinliklerimize	  dahil	  
edemeyeceğimizi	  üzülerek	  bildiririz.	  

• Kutlama	  ve	  anma	  etkinlikleri	  sınıf	  bazında	  ve	  açık	  alanda	  sosyal	  mesafe	  kuralları	  
çerçevesinde,	  sadece	  çocuklar	  ve	  öğretmenlerin	  katılımıyla	  gerçekleştirilecektir.	  
	  



	  
Uyku	  Zamanı	  	  

• Covid-‐19	  salgını	  ile	  ilgili	  riskler	  devam	  ettiği	  sürece	  okulumuzda	  uyku	  olmayacaktır.	  
	  
D)	  İDARİ	  /	  HİZMETLİ	  PERSONEL	  VE	  ÖĞRETMENLER	  

• Tüm	  personelimiz	  Covid-‐19	  virüsü	  hakkındaki	  yeni	  protokoller	  hakkında	  
bilgilendirilmiştir.	  Virüsün	  nasıl	  yayıldığı,	  	  maske	  ve/veya	  siperlik	  ve	  el	  yıkamanın	  
önemi,	  malzeme	  dezenfektanı,	  uygun	  temizleme	  teknikleri,	  yiyecek	  hazırlama	  ve	  
servis,	  çocuk	  belirtileri	  gösterirse	  ne	  yapmalı	  vb	  gibi	  konularda	  tüm	  bilgilere	  
haizlerdir.	  

• Tüm	  personelimiz	  işe	  gelmeden	  önce	  her	  gün	  kendi	  taramasını	  yaparak	  gelecektir.	  
Bu,	  okula	  gelmeden	  önce	  ya	  da	  mesai	  başlamadan	  önce	  kendi	  ateşini	  ölçmeyi	  de	  
içermektedir.	  Her	  halükarda	  her	  sabah	  idari	  personel	  ve	  öğretmenlerimizin	  de	  okula	  
girişleri	  esnasında	  ateşleri	  ölçülecek	  ve	  gerekli	  dezenfeksiyon	  prosedürleri	  
uygulanacaktır.	  

• Personelimizden	  herhangi	  birinin	  ateşi	  37,6°C	  veya	  daha	  yüksekse,	  okuldan	  derhal	  
çıkarılarak,	  anlaşmalı	  olduğumuz	  sağlık	  kuruluşuna	  ulaştırılacaktır.	  

• Tüm	  hizmetli	  personelimiz	  okulda	  bulunduğu	  sürece,	  dışarıyla	  temas	  etmemiş	  olan	  
özel	  kıyafetlerini	  giyerek	  hizmet	  vereceklerdir.	  

• Öğretmenlerimiz	  ve	  idari	  personelimiz	  de	  aynı	  şekilde	  girişte	  dezenfeksiyon	  
prosedürünü	  uygulayıp,	  okul	  içinde	  her	  sınıf/bölüm	  için	  özel	  olarak	  hazırlanmış	  
önlüklerini	  giyeceklerdir.	  	  Dışarıda	  giydikleri	  kıyafetleri	  ve	  çantaları,	  dezenfekte	  
edildikten	  sonra	  kendileri	  için	  hazırlanmış,	  üzerinde	  isim	  etiketleri	  olan	  	  elbise	  
kılıflarında	  muhafaza	  edilecektir.	  

	  
E)	  BİNAMIZ	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ortak	  Alanlar/	  Sınıflar	  /	  Yemekhane	  	  

• Okulumuzun	   tüm	   ortak	   ve	   bireysel	   alanları,	   içlerinde	   yer	   alan	  malzemeler	   de	   dahil	  
olmak	  üzere	  uv	  filtre,	  ozon	  ve	  çok	  amaçlı	  konsantre	  solüsyon	  ile	  dezenfekte	  edilerek	  
korunmakta	   ve	   sık	   sık	   havalandırılmaktadır.	   Bu	   alanlarda	   gün	   içindeki	   ihtiyaca	  bağlı	  
olarak	  dezenfeksiyon	  işlemleri	  tekrarlanmaktadır.	  

• Bu	   işlemlerin	   yanında,	   gün	   içinde	   sınıfların	   kapı	   kolları,	   merdiven	   trabzanları	   ve	   el	  
teması	  olan	  bütün	  yüzeyler,	  3	  saatte	  bir	  dezenfekte	  edilmektedir.	  

• Tuvalet	   ve	   lavaboların	   temizlik	   ve	   sterilizasyon	   işlemleri	   her	   kullanımdan	   sonra	  
tekrarlanacaktır.	  

• Okulumuzda	  bu	  dönemde	  klima	  kullanılmayacaktır.	  	  

	  

	  

	  


