
Okul için önlemler ve hijyen kuralları 

Temel kurallar 

• Her sabah vücut sıcaklığının ölçülmesi ve her türlü hastalık belirtisinin kontrol edilmesi gerekir. 
Eğer kendini iyi hissetmiyorsan evde kal. 

• Nerede olursan ol, daima yeterli mesafe bırak. 
• Okul bahçesinde ve binada sadece senin için belirlenmiş olan yolları kullan. Okulun ilk 

günlerinde yollar gösterilecek.  

Masken 
• Okula geldiğinde lütfen maske tak. 
• İstersen masana geldiğinde maskeni çıkarabilirsin. 
• Maskeni doğru kullandığından emin ol (poster). 
• Lütfen sınıftan çıkar çıkmaz maskeni tak. 
• Yüz maskeni saklaman için bir kutuya veya torbaya ihtiyacın var. 
• Maskeni her gün temizlettir - 60 ° C'de çamaşır makinesinde, buharlı ütü veya ocakta kaynatılarak. 
• Yüz maskeni her gün değiştir. 
• Kendine ait masken yoksa, okulun ilk gününde okul kapısında bir tane al. 
• Kendi maskeni işaretle. 

Ellerini yıka 
• Sınıfa girerken daima ellerini yıka. Ellerini doğru yıkadığından emin ol (poster). 
• Ellerini ve parmaklarını sabunla 30 saniye iyice temizlemeli ve iyice kurulamalısın. 
• Lütfen evde düzgün el yıkamayı öğren. 
• Ellerini yıkadıktan sonra hızlı bir şekilde adının yazdığı masaya otur ve kullandigin yola dikkat et. 

Derste 
• Öğretmenin talimatlarına dikkat et. 
• Herhangi bir sorun varsa, parmak kaldırıp öğretmenin cevap vermesini beklemen gerekir. 
• Yerinden sadece izin verildiyse kalkabilirsin.  
• Masanda ismin ile işaretli olan ve çalışma malzemelerini içeren bir sepet var. Kalemler, silgiler ve 
toplama kabı içeren kalemtraşlar her gün mevcut olmalıdır. 
• Kurşun kalem, silgi ve toplama kabı içeren kalemtıraşın sepette okulda kalabilirse iyi olur. 
• Malzemelerini başka çocuklara ödünç vermemelisin. 

Kahvaltın 
• Kahvaltıda kendi yiyecek ve içeceklerini getirmelisin. 
• Bunları diğer çocuklarlarınkilerle değiştirmemelisin. 
• Kahvaltı esnasında sıranda oturmalısın. 
• Kahvaltıya ait herşeyi (çöp dahil) evine götürmelisin.  

 

Sevgili veliler, sevgili çocuklar, sevgili meslektaşlar, 

 
bu kurallar ve önlemler hepimizi korumak içindir. Çocukları koruyorlar, sizi ebeveyn olarak evde 
koruyolar ve bizi okulda öğretmen ve personel olarak koruyorlar. Hepimiz kurallara uyarsak ve el ele 
verirsek, çocuklara okulda ders verebiliriz. Bu nedenle, aşağıdaki prosedür geçerlidir:                                                                      
Çocuk uyarılara rağmen kurallara uymuyorsa, çocuğun hemen dersten cıkarıp eve alınmasını 
sağlayacağız. Lütfen unutmayın, bu sizi ve çocuğunuzu da korumak içindir! 

 


