BİLGİLENDİRME – BAHÇE KULLANIMI – SAATLERİ

*Çocuklarımızın kapalı alanlardan çok açık
mekânlarda zaman geçireceği öğretim faaliyeti arttırılarak
çoğu derslerin okulumuz bahçesinde gerçekleştireceği
şekilde gerekli planlamalar yapılmıştır.
*Bazı ders/etkinliklerin farklı öğrenci/öğretmen
gruplarının temasını engelleyecek şekilde dönüşümlü
olarak bahçede yapılması planlanmıştır. Bu amaçla bahçe
periyodik olarak dezenfekte edilecektir.
*Bahçede ders/etkinlik yapacak grup/öğretmen sınıftan ayrıldığında sınıfta temizlik/
dezenfeksiyon işlemleri yapılacaktır.
*Ders/etkinliklerde bahçeden yararlanacak diğer gruplar için hazırlık ve dezenfeksiyon
işlemlerinin gereğince yapılabilmesi açısından grup öğretmenleri grubun bahçe kullanım saati
bitiminde sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden hızla bahçeyi terk etmesini sağlayacaktır.
*Öğrencilerin bahçe kullanımı sonrasında bahçeden kuruma giriş sırasında el
yıkamalarını sağlamak için yeterli miktarda lavabo ve sabun olanağı sağlanmıştır. Bu
bölümde grup öğretmenleri sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğrencilerin 20 saniye süre
ile ellerini sabun ve su ile yıkamasını sağlayacaktır.
BİLGİLENDİRME – ÇOK AMAÇLI SALON BEDEN EĞİTİMİ

Spor ders/etkinlikleri ve olası toplantılar için çok amaçlı
salonumuz yeniden düzenlenmiştir.
Her öğrenci grubunun bir biri ile temasını engelleyecek şekilde
farklı zamanlarda sosyal mesafe kuralına uygun olarak
kullanabileceği şekilde Beden Eğitimi ders/etkinliklerinin
yapılabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılıp önlemler alınmıştır.
Beden Eğitimi ders/etkinliklerinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğretmen
tarafından düzenlenecek parkurlarda etkinlik yapılacaktır.
BİLGİLENDİRME – SU VE SABUN / EL DEZENFEKSİYONU

*Gerektiğinde su ve sabuna erişim tüm binada ve her katta vardır.
*Çocukların su ve sabun ile ellerini doğru yıkama bilgileri bulunan
resimli anlatımları içeren bilgilendirme afişleri tüm lavabolarda
bulunmaktadır.
*Su ve sabuna erişim tüm binada ve her katta mevcut olmasına
rağmen gereğinde kullanmak üzere tüm sınıflar ile ortak kullanım
alanlarına hijyen/ dezenfeksiyon istasyonları kurulmuştur.
*Çocukların öğretmenleri yardım ve nezaretinde el dezenfektanı
ile ellerini doğru şekilde temizleme bilgilerinin bulunduğu resimli
anlatımları içeren bilgilendirme afişleri tüm istasyonlarda bulunmaktadır.
*Bu alanların kullanımı grupların ve öğretmenlerinin diğer
gruplarla temasını engelleyecek şekilde sosyal mesafe kuralına
uygun olarak grup öğretmenleri tarafından azami dikkat sarf
edilerek sağlanacaktır.
*Kurumun giriş ve çıkışları, tüm sınıflar ile su ve sabuna erişimin daha güç olduğu
ortak kullanım alanlarında el hijyeni için çocukların kendi başına erişemeyeceği yükseklikte
kol ile kumanda edilebilecek el dezenfektan araçları içeren hijyen istasyonları düzenlenmiş
olup çocukların yutma riskine karşı öğretmenleri denetiminde kullandırılacaktır.

