
BİLGİLENDİRME - YEMEKHANE KULLANIMI - SAATLERİ 

 

*Okulumuzdaki Covid 19 önlemleri ile uyumlu olarak 

yapılan uygulama nedeni ile yemekhane kullanımı yemek saatinde 

sadece bir grubun ve grup öğretmeninin kullanacağı şekilde 

planlanmış olup yemek saatleri bir grubun ve grup öğretmeninin 

diğer gruplarla ve grup öğretmenleri ile temas etmemesini 

sağlayacak şekilde yaş gruplarına göre ayarlanmıştır.  

*Her grup Covid 19 önlemleri ile uyumlu olarak grup öğretmenleri ile birlikte kendi 

saatinde yemek hizmetinden yararlanacak başka bir grubun saatinde yemek hizmetinden 

yararlanamayacaktır. Bu nedenle her grubun sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı 

saatlerine grup öğretmenleri ile birlikte kesin olarak riayet etmesi gerekli olup grup saati 

dışında yemek hizmetinden yararlanması mümkün olmayacaktır. 

*İki yemekhane masasında aralarında en az 100 cm mesafe olacak şekilde en fazla üç 

kişi oturabilecektir. 

*Yemekhaneye yemek saatinde grup, grup öğretmeni, aşçı ve servis görevlisinden 

başka (Yetkili/görevli denetim/yönetim elemanları hariç olmak üzere) hiç kimse 

alınmayacaktır. 

*Yemekhane görevlileri zorunlu olarak maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme 

kullanacak, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları 

sağlanacaktır. 

* Grup öğretmenleri grubun yemek saati süresince öğrencileri ile birlikte olup 

kesinlikle öğrencilerinin başından ayrılmayacak sosyal mesafe ve yemek hijyeni konusunda 

azami dikkat içinde olacaktır. Hizmetten yararlanacak diğer gruplar için hazırlık ve 

dezenfeksiyon işlemlerinin gereğince yapılabilmesi açısından grup öğretmenleri grubun 

yemek saati bitiminde sosyal mesafe kuralını ihlal etmeden hızla hizmet birimini terk etmesini 

sağlayacaktır.  

*Grubun hizmet alanından ayrılmasını takiben zemin, yemek masaları ve 

sandalyelerin temizlik/dezenfeksiyon işlemi hızla gerçekleştirildikten sonra diğer grup 

öğrenci kabul edilecektir. 
1 GRUP İÇİN YEMEK SAATİNDE YEMEKHANE KULLANIMI: 

5 Dk. Merdiven+5 Dk. El Yıkama+25 Dk. Yemek+5 Dk. El Yıkama + 5 Dk. Merdiven: 

TOPLAM 45 Dk. 

10 Dk. Temizlik+25 Dk. Yemek+10 Dk. Temizlik: TOPLAM 45 Dk. 
 

BİLGİLENDİRME – KORİDOR-MERDİVEN-ASANSÖR 

 

*Kurumun tüm koridorları, 

merdivenleri ve ortak kullanım alanları sosyal 

mesafeye uygun olarak işaretlenmiş ve 

bilgilendirme afişleri ile donatılmıştır. 

*Aynı grupta yer alan grup öğrencileri 

ile öğretmenleri dışında başka gruplarla 

temaslar zaman/kullanım planlaması 

yapılarak engellenmiştir.  
 

*Covid19 Önlemleri-sosyal mesafe kuralı gereğince asansör kullanımı kısıtlanarak 

öğrenci grupları öğretmenleri nezaretinde sosyal mesafe kurallarına uygun halde merdiven 

kullanımına yönlendirilecektir. 


