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Sayın Velimiz,

Özel Biltes Koleji ; dünya çapında hızla yayılan Corona Virüs pandemisiyle ilgili Sağlık Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan bilgilendirme ve uyarıları yakından 
takip etmekte ve sürecin gerektirdiği tüm önlemleri almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığının yazılı bildiriminde yer aldığı üzere; ‘’Öğrencilerin bir önceki eğitim ve 
öğretim yılına dair eksik konu ve kazanımları ile öğrenme kayıplarına ilişkin eğitim programı, 
2020-2021 ders yılı ile ilişkilendirilmiş ve bu eğitim ve öğretim yılının bir parçası olarak planlanmıştır.’’ 
Bu plana göre 2020-2021 eğitim öğretim yılı 21 eylül 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.
Okulumuzda ise Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğü’nün 01.06.2020 tarihli 
yazısında yer alan ‘’Yüz yüze telafi egitimi yapmak isteyen özel okullarda eğitimler 15 Ağustos 2020 
tarihinden sonra başlayacak olup ağustos ve eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak 
şekilde düzenlenecektir.’’ kararı gereği eğitim öğretim Millî Eğitim Bakanlığı tarafından farklı bir karar 
alınmaması durumunda 17 eğustos 2020 Pazartesi günü online ‘’telafi egitimi’’ ile başlayacaktır.
Okumuz sahip olduğu eğitim ve teknik altyapısıyla her türlü eğitim modelini uygulamaya hazırdır.
Okulumuzda, Corona Virüs bulaş riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. 
Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine
düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır.

Sorumluluğumuzun gereği olarak süreci verimli ve sağlıklı yürütebilmek için Sağlık ve Eğitim 
Tedbirleri Koordinasyon Kurulu  kurulmuştur. 

1.Sağlığı Denetleme Komisyonu (SDK): Okul yöneticileri, okul doktoru, hemşireler, isg uzmanı, idari 
müdür ve teknik müdürden oluşur. Uygulama kararı alınan tedbirleri denetler.

2. Akademik Planlama ve Takip Komisyonu (APTK): Okul yöneticileri ve zümre başkanlarından 
oluşur. Sürecin eğitim öğretim boyutunu aktif takip eder. Yapılması gerekli değişikliklerle ilgili 
kararları alır ve uygular.

Tüm öğrenci, veli ve çalışanlarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu bir eğitim-öğretim yılı dileriz.

2020-2021 CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ
ÖZEL BİLTES OKULLARINDA YENİ NORMAL
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* Sınıflarımızda kullanılan sıralar öğrencilerin sosyal mesafesini sağlamak için yeniden 
düzenlenmiştir.
* Eğitim faaliyetine başlamadan önce ve gün içerisinde, yerleşkemizdeki tüm kapalı alanların Sağlık 
Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış  dezenfektanlar kullanarak ULV cihazıyla dezenfeksiyonu
yapılır.
* Sınıflar başta olmak üzere; ortak kullanılan kapalı mekanlarda (yemekhaneler, atölyeler, 
kütüphaneler) öğrenci ve personelin olmadığı saatlerde dezenfeksiyon işlemi yapılır.
* Alanların temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri, el ve 
vücudun sık değdiği bölümler gibi) temizliğine dikkat edilir. Bu amaçla temizlik sonrası dezenfeksiyon 
işlemi gün içerisinde devamlı tekrarlanır.
* Okulda bulunan herkes ağzını ve burnunu kapatacak şekilde maske takar. Kullanılmış maskeler 
için özel atık kutuları bulunur.
* Okulumuzda, el dezenfektanı ve sıvı sabun kullanılır.
* Toplu kullanım alanlarında, kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde 
düzenlenmiştir.
* Öğrencilerin ateş ölçümleri ilk olarak velileri tarafından evde yapılacaktır.
* Okula girişte tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanların temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü ve 
HES kodu sorgulaması yapılır, gelen ziyaretçilerin ateş ölçüm kayıtları en az 14 gün süreyle saklanır.
(37,5 derecenin üzerinde ateşi olanlar okula giriş yapamaz.)
* Okulumuzda 1 adet izolasyon odası oluşturulmuştur.
* Okulların açılmasıyla, ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) iki nüsha 
halinde velilere imzalatılarak, bir nüshası kendilerine verilir. Corona Virüs kapsamında alınacak 
önlemleri açıklayan bu bilgi notunda;
* Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyetlerinden herhangi biri olan 
öğrencilerin okula bilgi verilerek gönderilmemesi ve doktor muayenesi önerilir. Ayrıca ailede ateş, 
öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Corona Virüs belirtileri olan ya da Corona Virüs 
tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin
okula gönderilmemesi gerekmektedir. Bu süreçte Corona Virüs ile ilgili ailede
yaşanabilecek temaslı kuşkusu, karantina ve teşhis gibi bir durum varsa okul yetkilisine 
fatma.gulen@biltes.k12.tr adresi üzerinden bilgi verilir.

1. GENEL ÖNLEMLER
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*Randevusuz veli ve ziyaretçi kabul edilmez. Veli ve ziyaretçiler öğrencilerin kullandıkları tüm
kapalı alanlara giremez. Sadece veli görüşme odalarında görüşme yapılır.
* Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kurallarına uyar.
* Mümkünse, her gün aynı veli öğrenciyi alır ve bırakır. 65 yaş üstü kişiler veya kronik hastalığı 
olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.
* Öğrenciler, veliler tarafından okul bahçesinde belirlenmiş alanlarda bırakılır ve teslim alınır.
* Sınıf koridorlarında, sınıflarda, yemekhane, spor salonu giriş ve çıkışa yakın alanlarda el 
dezenfektanı bulunmaktadır.
* Su sebilleri kullanılmaz, öğrenciler kişisel su kaplarını kullanır ve kapalı bardak su ile desteklenir.
* Lavabo bölgelerine el yıkama adımlarını açıklayan afişler bulunur.
* Lavaboların kullanımında içerideki kişi sayısı ve sosyal mesafeye dikkat edilir.
* Tuvaletlerde elle teması engellemek için fotoselli aydınlatma, kağıt havluluk kullanılır.

2020-2021 eğitim- öğretim yılında zorunlu olmayan toplu etkinlikler ve okul dışı etkinlikler 
yapılmayacaktır.

* Yapılması gerekli/zorunlu etkinlikler açık alanda yapılacaktır. Kapalı alanda yapılması 
gerekenler ise, sosyal mesafeye uygun mekanlarda düşük katılımlı olarak yapılacaktır.

Okul içi toplantılar veya veli toplantıları temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans 
yöntemiyle yapılır. Yüz yüze toplantılar ‘’Düşük Katılımlı Toplantı’’ şeklinde yapılır.
* Kuruma gelen resmi kargolar dışında kişisel kargolar kabul edilmez.
* Öğrenci ve personelin salgın döneminde Psikososyal destek ihtiyaçları için okulumuzda bulunan 
Psikolojik * Danışmanlık ve Rehberlik Birimleri (PDR), Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda 
çalışır.
* Corona Virüs kapsamındaki önlemlerimiz, okulumuz web sayfasında bulunur. Okul açılmadan 
önce velilerimiz okul otomasyon sistemi, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgilendirilir.
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* Öğretmenler ve diğer çalışanlar Corona Virüs’ün bulaş yolları ve korunma önlemleri konusunda
okul açılmadan önce bilgilendirilir.
* Okulun ilk haftasında öğrencilere Corona Virüs’ün bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında 
bilgi verilir.
* Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar 
sağlık kurumuna yönlendirilir.
* Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye 
ek olarak yüz koruyucu kullanması sağlanır.
* Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal 
mesafe korunur ve maske takma sürdürülür.

2. ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE DİĞER 
ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER

Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde 
oturma düzeni oluşturulur ve maske ve siperlik takılır.

* Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde değildir.
* Her öğrencinin oturacağı sırada adı yazılacaktır.
* Temaslı takibi için sınıfarda öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanır.
* Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler yapılmaz.
* Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özeldir. Öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaz. 
Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders yapar, sınıf değişikligi yapılmaz. Değişiklik zorunlu ise 
sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve ULV cihazıyla dezenfeksiyonu yapılır.
* 2020-2021 eğitim öğretim yılında ortam değişikliginin sakıncalı görülmesi nedeniyle tedbir 
amaçlı olarak kulüp faaliyetleri yapılmayacaktır.
* Ögrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanır. 
Görsel Sanatlar, Müzik, *
* Beden Eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenir.
* Teneffüsler, öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önleyecek şekilde planlanır.
* Sınıflar ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde doğal olarak sık sık havalandırılır.

3. EĞİTİM ALANLARINDA ALINAN ÖNLEMLER
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* Spor salonlarının girişine Corona Virüs önlemleri ile ilgili afişler ve spor salonunun içinde 
uyulması gereken kurallar asılır. Spor salonlarının girişinde el dezenfektanı bulunur.
* Spor salonundaki kişi sayısı sosyal mesafeye göre belirlenmiştir.
* Spor salonuna maskesiz giriş kabul edilmez. Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes 
almayı zorlaştırabileceği için maske takılmayabilir. Bu durumda sosyal mesafenin korunmasına 
dikkat edilir.
* Takım oyunları ve yakın temas gerektiren sporların yapılmamasına dikkat edilir.
* Dinlenme molaları dışında spor salonlarında öğrencilerin beklemesine izin verilmez.
* Giyinme kabinlerinin temizliği her öğrencinin kullanımından sonra tekrar yapılır..
* Spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılır.

4. SPOR SALONLARINDA ALINAN ÖNLEMLER

* Kütüphanelerin girişinde el dezenfektanı bulundurulur.
* Kütüphanenin giriş çıkışlarında ve içeride sosyal mesafe kurallarına uyulur.
* Kütüphaneye herkes maske takarak girer ve içeride de takılması sürdürülür.
* Kütüphanelerde, sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen oturma alanlarına göre içeriye
alınması gereken kişi sayısı belirlenmiştir.
* Kütüphanelerde, sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir. Oturma 
düzeni yüz yüze değildir.
* Kütüphane kullanıcıları ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama gibi 
işlemler sırasında sosyal mesafe korunur.
* Kullanıcıların kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanır.
* Kütüphanelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılır ve sık sık havalandırılır.

5. KÜTÜPHANELERDE ALINAN ÖNLEMLER
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* Ofis girişlerinde ve ofislerde el dezenfektanı bulunur.
* Ofisler sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenmiştir.
* Çalışan personel, veli ve öğrenci ofislere maskeli olarak girebilir.
* Veli ve öğrencilerin ofislerde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanır.
* Ofislerin her gün düzenli olarak temizliği yapılarak, sık sık havalandırılır.

6. ÇALIŞAN OFİSLERİNDE ALINAN ÖNLEMLER

* Yemekhanelerin girişinde el dezenfektanı bulunur.
* Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanır.
* Yemekhanelerde masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafeye uygun olacak şekilde 
düzenlenir.
* Yemek saatleri gruplara göre belirlenir.
* Kapalı bardak su bulunur.
* Yemekhane görevlileri tıbbi maske ve siperlik takar. Eldiven kullanır.
* Yemekler okul bünyesinde hazırlandığı için Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 
“Corona Virüs önlemleri kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve çerisinde 
Yeme-İçme hizmeti sunan işletmelerde  alınması  gereken önlemlere uyulur.’’

7. YEMEKHANELERDE ALINAN ÖNLEMLER
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* Servis şoförleri ve hostesler firma tarafından Corona Virüs hakkında periyodik olarak bilgilendirilir.
* Araç içine Corona Virüs ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılır.
* Araçlarda el dezenfektanı bulunur.
* Servis şoförleri ve hostesler kişişel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket eder ve aracın içinde
mutlaka tıbbi maske ve siperlik kullanır.
* Servisin şoför koltuğu, yolculardan uygun malzeme ile ayrılır.
* Servise binişte öğrencilerin ateşi ölçülür. (37,5 derece üzerinde ateşi olanlar servise alınmaz)
* Öğrenciler, servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranır.
* Servis kullanan tüm öğrenciler, maske takar ve yolculuk boyunca çıkarmaz.
* Corona Virüs ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanlar 
servise alınmaz ve veliler bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilir.
* Koltuklara numara verilir, oturma listesi oluşturulur ve liste serviste görünür şekilde asılır. 
* Öğrenciler okula gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat eder.
*Öğrenciler geliş ve gidişte aynı servisi kullanır. Farklı nedenlerle servis değiştiremez.
* Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmaz.
* Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dışında içecek ve yiyecek kullanılmaz.
* Serviste klima kapalıdır.
* Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılır.
* Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanır.
* Her servis, sabah ve akşam turunu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma dügmeleri, emniyet kemeri tokaları vb.) 
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış malzeme ile dezenfekte edilir.

8. SERViSLERDE ALINAN ÖNLEMLER
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SAĞLIĞINIZ 
İÇİN MASKENİZİ
TAKINIZ.

* Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat edilir. Bu 
amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım 
küçük çay bardağı) çamaşır suyu kullanılır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, 
telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanır.
* Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.
* Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip makineler 
ile yıkanır.
* Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılır ve her kullanım sonrası uygun şekilde temizlenir. 
Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemeleri en az 60 ’da yıkanır. Paspas başlıkları su 
içerisinde bekletilmez.
* Okuldaki sınıf, salon, yemekhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri açılarak sık sık 
havalandırılması sağlanır.
* Kampüsteki tüm havalandırma ve klima sistemlerinin bakımları yapılmıştır. Havalandırma 
pencerelerden taze hava ile sağlanacaktır.
* Her katta bir temizlik denetleme görevlisi bulunur.

9. ORTAM TEMİZLİĞİ, DEZENFEKSİYONU VE
HAVALANDIRILMASI İLE İLGİLİ ALINAN ÖNLEMLER


