BİLGİLENDİRME-ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

*Diğer bölümlerde açıklanan hususlar yanında,*
Çocuk ve aile bireylerinin sağlık
özgeçmişi, kendisi ya da aile bireylerinde
görülmüş olan Covid19 belirtileri ile
birlikte yakın zamandaki bulaşıcı hastalık
geçmişi sorgulanacaktır.
*Bu amaçla hazırlanmış olan bilgilendirme formunun kuruma ilk girişte öğrenci teslim
alınmadan önce veli/aile tarafından doldurulup onaylanarak kuruma teslim edilecektir.
*Kayıt sırasında öğrencinin sağlık geçmişi hakkında bilgi ile bulaşıcı hastalığı
olmadığına dair sağlık raporu istenecektir.
*Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olanlar hastalığın geçtiğine ve bulaşıcı hastalığı
olmadığına dair rapor getirinceye dek okula alınmayacaktır.
*Öğrencilerin kuruma girişte, kurumdan ayrılırken ve gün
içinde planlanan zamanlarda ateşi ölçülerek kayıt altına
alınacaktır. Herhangi bir olası durumda diğer bölümlerde
açıklanan şekilde davranılacaktır.
*Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilecek, öğrencilerin birbirilerinin eşyasını
kullanmasına müsaade edilmeyecektir.
*Öğrencilere sık aralarla covid19, sosyal mesafe kuralı, bulaşıcı hastalıklar, bulaşma
yolları, dikkat edilecek hususlar, elleri düzenli yıkamak, hangi durumlarda yıkamak gerektiği
ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı eğitimleri ile ilgili bilgilerin oyun/etkinlikler
içinde yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak verilmesi/öğretilmesi sağlanacaktır.
*Öğrenci Çantalarında Bulunması Gerekenler
(Günlük temizlik/dezenfeksiyon işlemi yapılmış olarak.);
-Günlük kıyafet değişimi için gerekli (covid19 önlemlerine uygun olarak mümkün olan en
yüksek ısıda yıkanıp ütülenmiş) olan okul içi giysiler (poşet vb. paketlenmiş halde),
-Pipet kısmı kapanabilen su matarası,
-Gün içinde değiştirilerek kullanacak olduğu maskeler (En az 5 adet),
-Ailenin uygun gördüğü el dezenfektanı (ya da 80 derece kolonya),
-Islak ve kuru mendil,
-Açılıp kapanabilen seyahat tipi diş fırçası
*Öğrencilerin evden kitap, oyuncak vb. diğer malzemelerini sürekli olarak getirip
götürmesi kabul edilmeyecektir. Ancak 1 kereye mahsus olmak üzere temiz olarak
poşetlenmiş halde evden getirilen kitap, oyuncak vb. diğer malzemeler kabul edilip
dezenfekte edilerek öğrencinin kişisel kullanımı için okul dolabında sürekli kalması kaydıyla
kabul edilebilecektir. Bu tür malzemelerin paylaşımına izin verilmeyecektir.
BİLGİLENDİRME - AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

*Aile, yaş grubuna göre çocuğun giriş çıkış saatlerine uyacaktır.
*Aile çocuğunu okula teslim ederken ve geri alırken sadece veli bekleme
alanlarını kullanacak ve sadece belirlenen alandan teslim edip geri alacaktır.
*Çocuğu bir başka yaş grubunun giriş/kahvaltı saati ile çakışmayacak
şekilde zamanında okula getirecek, çıkış saatinde 15 dakika öncesinden
okula geleceğini bildirerek çocuğun hazırlanmasına fırsat verecektir.
*Aile ve çevresinde Covid-19 tespitinde aile hemen okula bilgi verecektir.
*Çocuklar okula gelmeden önce aile tarafından günlük ateş ölçümü yapılacaktır.
*Ateş ölçümleri normal sınırlarda ise öğrenci okula getirilecek, ateş yüksek olduğunda
ve eğer hastalık belirtileri de varsa öğrenci okula getirilmeyip gerekli tedbirler alınarak en
yakın sağlık kuruluşu ile irtibata geçilip takibi/tedavisi sağlanacak ve aile tarafından çocuğun
sağlık/hastalık durumu hakkında okula bilgi verilecektir.

*Aile, kuruma kabulünden sonra okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu en
kısa sürede kuruma gelip gerekli tedbirleri içinde okuldan alarak en yakın sağlık kuruluşuna
götürecek ve çocuğun sağlık durumu hakkında okula bilgi verecektir.
*Aile hastalık halindeki çocuğunu tam iyileşme gerçekleşmeden okula getirmeyecek
ve tam iyileşme/sağlık halinde okula tekrar dönüş yapıldığında sağlık durumu hakkında sağlık
raporu alınacaktır.
*Aile çocuğun hastalık hali devam ettiğinde ve/veya tam iyileşme/sağlık halinde sağlık
durumu hakkında sağlık raporu getirmediğinde çocuğunu kuruma getirmiş olsa bile kuruma
kabulü yapılmayacaktır.
*Ailenin çocuğunun evden kitap, oyuncak vb. diğer malzemeleri sürekli olarak getirip
götüremeyeceğinin, ancak 1 kereye mahsus olmak üzere temiz olarak poşetlenmiş halde
evden getirilen kitap, oyuncak vb. diğer malzemelerin dezenfekte edilerek öğrencinin kişisel
kullanımı için okulda sürekli kalması kaydıyla okula alınabileceğinin bilincinde olduğu
düşünülerek davranılacaktır.
*Çocuklarını servis aracı ile okula gönderecek aileler, servis aracı için gerekli
tedbirlerin alınıp alınmadığını kontrol ve takip edecektir.
*Aile çocuğunu okula getirmekle, kurumun pandemi sürecinde açılması ve pandemi ile
ilgili ve diğer tüm kurallar/sınırlar ile önlem/tedbirlere uyacağını, çocuklara ait alanlara giriş
yapmaya çalışmayıp sadece ailelere ayrılmış alanlara girebileceğini, okula giriş yaparken
maske kullanacağını, ateş kontrolü yapılmasına izin vereceğini ve okul kararları/kuralları ve
randevularına uyacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktadır.

