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YENİ NORMALDE EĞİTİM VE SAĞLIK 
 SUNUM BAŞLIKLARI 

Koronavirüs nedir?  

Nasıl ortaya çıktı? 

Koronavirüsten korunma 

yolları 

Eğitim ve çalışma  

ortamı ile ilgili  

düzenlemeler 

 Yemekhane ve kantinlerle  

ilgili düzenlemeler 

Servislerle ilgili  

düzenlemeler 

Koronavirüs nasıl bulaşır? 

Koronavirüs belirtileri 

nelerdir? 

Okul giriş ve çıkış ile  

ilgili düzenlemeler 



KORONAVİRÜS NEDİR? 

Coronavirüs’ler insanları ve çok 
çeşitli hayvan türlerini enfekte 
edebilen RNA virüsleridir. 
İnsanlarda soğuk algınlığından 
zatüreye kadar değişen çok çeşitli 
solunum yolu enfeksiyonlarına 
neden olurlar.  
Her yıl sonbahar ve kış aylarında 
Coronavirüs’ler, -35 oranında 
boğaz ağrısı, kuru öksürük, burun 
akıntısı, halsizlik ve yorgunluk ile 
seyreden soğuk algınlığına yol 
açarlar.  



KORONAVİRÜS NASIL ORTAYA ÇIKTI? 

Bu mikroplar yepyeni ortaya çıktıkları için onlara 
karşı “bağışık” olma durumumuz “sıfır” oluyor; 
yani virüs, hastalanma potansiyeli olan herkesi 
hastalandırıyor.  

Çin’de ortaya çıkmış bir virüstür. Çin, çok çeşitli 
besinlerin (hayvan, böcek vb.) yoğun tüketildiği, 
çok kalabalık bir ülke olduğu için, aslında 
hayvanların taşıdığı bazı mikroplar insana adapte 
olma imkânını sıklıkla orada buluyorlar. 
  



      KORONAVİRÜS NASIL  
BULAŞIR? 

 Hastalık esas olarak damlacık yoluyla 
bulaşmaktadır.  

  Ayrıca hasta bireylerin 
öksürme, hapşırma 
yoluyla ortaya saçtıkları 
damlacıklara diğer 
kişilerin elleri ile temas 
etmesi sonrasında ellerini 
ağız, burun veya göz 
mukozasına götürmesi ve 
temas etmesi ile 
bulaşmaktadır 



KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ 

En çok görülen  belirtiler; 
 Ateş,  
 Öksürük,  
 Nefes darlığı 



KORONAVİRÜSTEN KORUNMA  
YOLLARI 

Ellerimizi sık sık su ve sabun ile 
yıkamalıyız. 
 
Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız? 
 
•Yemek yemeden önce ve  
  yedikten sonra 
•Tuvalete girerken ve çıkarken 
•Eller görünür şekilde kirlendiğinde 
•Öksürük ve hapşırık sonrası 
 



ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ? 



Su ve sabun yoksa ne yapalım? 
Ellerimizi alkol bazlı el antiseptiği ile 
temizleyelim. 

 
• Kirli ellerimizle ağzımıza, burnumuza 
ve gözlerimize dokunmayalım. 
 
•Grip benzeri hastalıkları olan 
kişilerden uzak duralım. 
 
•Tokalaşmaktan ve sarılmaktan 
kaçınalım.  
  



KORONAVİRÜSTEN KORUNMA  
YOLLARI 

 
•Dengeli ve sağlıklı beslenelim. Yemeklerimizin iyi 
piştiğinden emin olalım. Çiğ gıdaları yemeden önce 
iyice yıkayalım. 
 
•Odalarımızı ve ortak alanları sık sık havalandıralım.   
 
•Masa, kalem, defter vb. eşyalarımızı düzenli olarak 
dezenfektan ile silerek temiz tutmaya özen 
gösterelim. 
 
•Kişisel eşyalarımızı hiçbir arkadaşımızla 
paylaşmayalım 
 
  



BELİRTİLER VARSA  
NELER YAPILMALI? 

• Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve hapşırıyorsanız, nefes 
darlığı çekiyorsanız maske takın ve sağlık kuruluşuna 
başvurun. 
 
•Ateş, öksürük ve nefes darlığı ile soğuk algınlığı veya grip 
belirtileriniz varsa diğer arkadaşlarınızı korumak için evde 
kalın. 



DOĞRU MASKE KULLANIMI 
Kirli, deforme 
olmuş, hasar 

görmüş veya kokulu 
ise maskelerin 

zamanında 
değiştirin 

Eğer çok uzun süre 
takarsanız maskenizin 

içinde de birtakım 
bakteriler üremeye 

başlar 

Maskenizi 
takarken ve 

çıkarırken doğru 
yolarla takıp 

çıkarın 
Kullandığınız maskelerin 

kirlendiğini 
hissettiğinizde atın ve 
maskeleri bir günden 

fazla kullanmayın 

Maskenizin dış 
yüzeyine mümkünse 

dokunmayın 
Dokunduysanız 
ellerinizi yıkayın 



OKULLARIMIZDA 
YENİ NORMAL 



OKULLARIMIZDAKİ BİLGİLENDİRME  
AFİŞLERİ 

 
 Okulda karşılaşacağınız afişler sizlerin sağlığı için 
asılmıştır. Tüm öğrencilerimizin afişlerde belirtilen 
uyarıları dikkate alması gerekmektedir. 











Tüm okulumuzda bina giriş kapılarında ateş ölçer 
ile ateşinizi ölçtürmeniz zorunludur..  
 
Okulumuzda kurallara uygun olarak herkesin 
maske kullanması zorunludur. 

Okulumuzda tüm kullanım alanlarının (derslikler, 
koridorlar, WC’ler, yemekhane, spor salonu gibi) giriş ve 
çıkış noktalarına hijyen sağlamak üzere el antiseptikleri 
yerleştirilmiştir.  



• MASKE KULLANIMI 

Alınan tedbirler gereği 

sizlere okulda bulunduğunuz 

süre içerisinde kullanmanız 

için her gün sabah okula 

girişte ve öğle yemeğinden 

sonra değiştirmek üzere 2 

adet maske verilecektir.  



Okullara salgın döneminde acil  
durumlar haricinde ziyaretçi 
kabul edilmeyecektir. 
 

Bekleme alanı oturma  
düzeni, salgın önlemlerine  
göre düzenlenmiştir. 
 

 
Okullarda sınıf ve odalar 

pencereler açılarak düzenli bir 
şekilde sık sık   

havalandırılacaktır. 
Havalandırmada doğal 
havalandırma tercih   

edilecektir. 
 

Okullarda toplu olarak  
Kullanılan  yerlerin  

(koridorlar, vb. ) 
 daha az sayıda kişiyle ve 

dönüşümlü olarak 
 kullanılmasına dikkat edilecektir. 

 

OKULLARIMIZDA 



SINIFLAR İLE İLGİLİ  
DÜZENLEMELER 

 
Temas takibi ve sosyal mesafenizin 
korunması için dersliklerde aynı sıra 
ve masada oturmanız gerekmektedir. 
Bu nedenle; 
 
 Arkadaşlarınızla yer 
değiştirmemelisiniz. 
 
Oturma düzeni yüz yüze gelmeyecek 
şekilde olacaktır. 



SINIFLAR İLE İLGİLİ  
DÜZENLEMELER 

 
• Gün boyu aynı dersliklerde bulunacak ve derslik 

değişikliği yapılmayacaktır.  
• Görsel sanatlar, müzik gibi derslerde grupların 

temasını engellemek için bu dersler öğrencilerimizin 
eğitim gördüğü sınıflarda yapılacaktır.  

• Spor salonlarının kullanımında gerekli temizlik ve 
hazırlık düzenli yapılacaktır.  

• Beden eğitimi dersi olan günlerde okula eşofman ile 
gelinebilecektir. 

• Okulda kullanacağınız tüm materyaller kişiye özel 
olacaktır. Birbiriniz arasında ortak malzeme kullanımı 
olmamalıdır. 



LSV EVİMDE  
UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI 

Yüz yüze eğitime 
geçildiğinde, sınıf 
ortamına katılamayan 
öğrencilerimizin, 
bilgisayar üzerinden 
dersleri dinlemeleri ve 
derse katılmaları 
sağlanacaktır.  



KORİDORLAR İLE İLGİLİ 
 DÜZENLEMELER 

 

• Koridorlarda su sebili olmayacaktır. Su matarası 
getirmeniz ve bu şekilde su ihtiyacınızı 
karşılamanız gerekmektedir. 

• Teneffüslerde koridorda olmak yerine bahçede 
hava alınması daha sağlıklı olacaktır.  

• Koridorlarda bulunulan zaman diliminde maske 
kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat 
edilmelidir. 



TENEFÜSLER İLE İLGİLİ  
DÜZENLEMELER 

 

• Sosyal mesafenin korunması ve gerektiğinde hijyen 
kurallarının hatırlatılması amacıyla nöbetçi öğretmenler 
teneffüslerde sizlerle birlikte olacaklar. 

• Teneffüslerde maskenizi mutlaka kullanmalısınız. 

• Nöbetçi öğretmenlerin uyarıları ve yönlendirmeleri 
mutlaka dikkate alınmalıdır. 

• Teneffüslerde top oyunu gibi kişiden kişiye teması 
olabilecek oyunlar ve etkinliklerden kaçınılmalıdır. 



ORTAK ALANLAR İLE İLGİLİ  
DÜZENLEMELER 

 
• Okulumuzda, salgın döneminde bulaşma riskini 

artıracağından dolayı toplu etkinlikler yüz yüze 
yapılmayacaktır. 

• Okulumuzda, asansörler, zorunluluk ve acil durum 
dışında kullanıma kapatılmıştır. Acil durumda 
asansörde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin 
durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre 
mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmiştir. 



YEMEKHANE İLE İLGİLİ  
DÜZENLEMELER 

 

• Yemekhane kulanımında sosyal mesafe en az 1 metre 
olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. 

• Yemekten hemen önce ve sonra ellerinizi mutlaka 
yıkamalısınız.  

• Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmuştur.  

• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemekhanede 
her gün aynı masa ve sandalye kullanılarak yemek 
yenmesi gerekmektedir. 

 



SERVİSLER İLE İLGİLİ 
DÜZENLEMELER 

• Aracın içinde mutlaka maske kullanılmalı ve yolculuk 
boyunca çıkarılmamalıdır. 

• Servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına 
uygun şekilde hareket edilmelidir. 

• Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde 
yapılacaktır. 

• Serviste zorunlu olmadıkça su dahil hiçbir şey içilmemeli 
ve yenmemelidir. 



Yeni eğitim öğretim yılında 
sağlıklı, mutlu ve başarılı  

günler dileriz. 
 


