
Değerli velilerimiz;

Öncelikle umarım her birinizin ve tüm tanıdıklarınızın sağlığı yerindedir. Bildiğiniz üzere yüz yüze eğitime

13 Mart’ta verilen ara 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü bitiyor ve öğrencilerimize kavuşuyoruz ( 17 Ağustos

sadece 8. Sınıflar için başlangıç tarihidir, diğer tüm öğrenciler için başlangıç tarihi 31 Ağustos olacaktır.).

Haklı endişe ve kaygılarınızı arayan ve konuştuğumuz velilerden biliyorum. Bu kaygıları en aza indirmek

için üzerimize düşen her türlü hazırlığı ve önlemleri aldığımızı bilmenizi isterim. Yeşilyurt Açı Koleji

ailesinin en büyük özelliğinin samimi ve sıcak iletişim olduğu ilkesi ile şunu söylemek istiyorum ki

herhangi bir çocuğumuzun ayağına taş değse bizim içimiz acır. O nedenle okulda yaptığımız ve

yapacağımız hazırlıklar ve uygulamalar ile ilgili Teams ve internet sitemiz üzerinden sizlerle bir mesaj

paylaştık. Umarım aydınlatıcı olacaktır. 

Okullar açılmadan sizlerle her bilgiyi ve yeniliği SMS yöntemi ve diğer kanallardan paylaşacağız. Bu süreç

içerisinde MEB tarafından yapılabilecek değişiklikler ile ilgili her türlü bilgi anında sizlerle paylaşılacaktır.

Milli Eğitimin belirleyeceği her türlü açılış senaryosu için hazırız ve bu gün ( 10.08.2020) daha iyi bir açılış

için tüm öğretmenlerimizle çalışmalarımıza başladık. Okul açılışı ile ilgili gönderdiğimiz yapılacaklar

listesini lütfen inceleyiniz görüşlerinize her zaman açığız. 31 Ağustos tarihinden itibaren hiçbir yetişkinin 

(okul kadrosu dışında) okula alınmaması, tüm muslukların sensörlü olması, yemekhanenin genişletilmesi,

kalorifer sistemine geçilmesi gibi işler aldığımız önlemlerden bir kaçı. Umarım bu süreci sağlıkla ve hep

birlikte atlatacağız. 

Görüşmek üzere, saygılar.

Orhan Güney ÇINAR

Okul Müdürü



OKULLAR
AÇILIYOR

H�jyen
Hazırlıklarımızı
Tamamlıyoruz!



Sıra düzenlerinin fiziksel mesafeye uygun
olarak düzenlenmesi.

Sınıf içerisinde hijyen noktalarının
belirlenmesi.

Her teneffüste sınıfların dezenfekte edilmesi
için personel çalışma çizelgelerinin
düzenlenmesi.

Sınıflara ve koridorlara okul içerisinde
öğretmen ve personelin maskeli, öğrencilerin
ise maskesiz  bulunmasıyla ilgili afişlerin
asılması.

SINIFLAR



OKUL GİRİŞ - ÇIKIŞLARI
Okul giriş çıkışlarında öğrencilerimizi,
öğretmenlerimizi ve personellerimizi
dezenfekte etmesi ve ateş ölçmesi için 
hijyen kabinin yerleştirilmesi.

Okul çıkış saatlerinin kademeli olacak 
şekilde düzenlenmesi.

Okula öğrenci, öğretmen ve personel dışında
girişi yapılmayacağıyla ilgili gerekli afişlerin
asılması.

Öğrenci, öğretmen ve personelin okula yedek
kıyafet getirmesi.



ATÖLYELER VE
KIRTASİYE MALZEMELERİ

Atölye ders saatlerinin gerekli havalandırma
ve temizlik işlemlerinin yapılacak şekilde
düzenlenmesi.

Atölye malzemelerinin öğrencilerin 
şahsına ait olacak şekilde düzenlenmesi.

Atölyelerdeki sık sık temizlenemeyen
malzemelerin ve oyuncakların kaldırılması.



Muslukların ve sabunlukların sensörlü
musluklarla değiştirilmesi.

El yıkama temizliğiyle ilgili dikkat afişlerinin
yerleştirilmesi.

Tuvaletlerin sık sık dezenfekte edilmesi.

Tuvalet önlerine bekleme noktaları
yerleştirilmesi.

Tuvaletlerde oluşabilecek yoğunluğu
önlemek için teneffüs saatlerinin 
düzenlenmesi.

TUVALETLER



YEMEKHANE
Yemek menülerinin bağışıklığı arttıracak
şekilde revize edilmesi.

Yemekhaneye giriş çıkış saatlerinin her kademe
için ayrı olacak şekilde planlanması.

Yemekhane görevlilerine gerekli tedbirler için
hizmet içi eğitim verilmesi.

Yemekhanede hijyen noktalarının belirlenmesi.



Sınıf ders programlarının teneffüslerin
çakışmayacak şekilde kademeli olarak
düzenlenmesi.

Teneffüs alanlarının kademelere göre
ayrılması.

Uygun derslerin açık havada yapılacak
şekilde planlanması.

Ders programlarına hijyen konulu içeriklerin
eklenmesi.

DERS PROGRAMLARI


