
PANDEMİ DÖNEMİ ÖNLEMLERİ 
VELİ KİTAPÇIĞI
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Değişim hayatın temelindedir. Doğa değiştikçe güzelleşir, 
ancak insanın değişen koşullara uyum göstermesi zaman 

alır. Belirsizlik, eksik kalma düşüncesi, yetersiz bilgi, 
değişimin kendisine dayatıldığının düşünülmesi gibi 

gerekçeler insanı kaygıya düşürür. Pandemi döneminin 
doğal sonucu olarak, hayatımıza her gün farklılaşarak giren 
kararların siz değerli velilerimizi belirsizliğe düşürdüğünün 
farkındayız. Belirsizliği adım adım ortadan kaldırmak için, 

her değişime ayak uydurabilen nesiller ve bireyler yetiştirme 
yolunda, siz değerli velilerimiz ile kuracağımız işbirliği en 
büyük gücümüz. Hassasiyetle gelişmeleri yakından takip 
ettiğimize olan inancınız, gösterdiğiniz destek, anlayış ve 

işbirliği için teşekkür ederiz...
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Sayın Velimiz,
COVID-19’un günlük yaşamımız üzerinde yaratabileceği olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve güvenli bir okul 
ortamı oluşturmak amacıyla velilerimiz arasında, alanında uzman doktorlardan ve okul doktorlarımızdan 
oluşan “Bilfen Pandemi Danışma Kurulu” oluşturulmuştur.

Okulumuzda hijyen ve sağlık güvenliği açısından aldığımız önlemler, “Bilfen Pandemi Danışma Kurulu” 
tarafından gözden geçirilmiş olup, kurulumuzun onay ve önerileri doğrultusunda da gerekli hazırlıklar 
tamamlanmıştır. Önlemlerimiz kurulumuzun görüş ve önerilerine istinaden sürekli olarak güncellenecektir.
  
Alınan tüm bu önlemlerin sağlıklı yürütülmesi için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, tüm çalışanlarımız ve 
siz değerli velilerimizin üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Hepimiz için bu süreç sabah 
evde başlar ve yine akşam evde tamamlanır. 

Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Bilfen Pandemi Danışma Kurulu tarafından belirlenen; sosyal mesafe, 
hijyen ve enfeksiyondan korunma yolları ile ilgili alınan önlemler ve uygulamalara tüm çalışanlarımızın, 
velilerimizin ve öğrencilerimizin titizlikle uyum sağlamalarını bekliyoruz. 

Hepimizin sağlık ve güvenliği için zorunlu olan bu kurallara birlikte uyum sağlayacağımıza olan güvenimiz 
tamdır. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden sizlere teşekkür ederiz.
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Eğitim – Öğretim
Bilfen Anaokulları olarak öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve tüm çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliğine 
dair her türlü önlemi alarak 2020-2021 öğretim yılına 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü telafi-uyum haftası 
ile yüz yüze veya uzaktan eğitim platformu ile başlamayı planlıyoruz.

Pandemi süreci boyunca Haziran ayında sekiz günlüğüne de olsa, öğrencilerimizin gözlerine bir metre 
mesafe ile bakmanın mutluluğunu yaşadık. Aynı heyecan ve mutlulukla öğrencilerimizi, okullarımızda, ait 
olduğumuz sınıflarımızda kelebek selamıyla karşılamayı bekliyoruz.

2019-2020 Haziran ayında öğrencilerimizle neler yaptık, size öğrencilerimiz anlatsın;
https://farkyarat.bilfen.com/video/447833709

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi uzaktan eğitim süreci, ekran karşısında minik elleri nasıl 
güçlendirebileceğimizi, öğrencilerimizin eğitim ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğimizi, öğretim sürecini 
nasıl yönetebileceğimizi deneyimlememizi sağladı. Tüm deneyimimizle, deneyimli öğretmenlerimizle, 
yenilenen alt yapımızla çoklu eğitim modeline hazırız.

2019-2020 eğitim-öğretim döneminde uzaktan eğitim platformu aracılığı ile yapılan etkinliklerden 
oluşan sunuma https://farkyarat.bilfen.com/video/447509657 linkinden ulaşabilirsiniz.

Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim modelini bir arada yürüteceğimiz bu sistem ile 2020-2021 eğitim-
öğretim döneminin sağlıklı günler getirmesi dileğiyle...
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Uzaktan Eğitim
1. Online eğitim ders programımız ve zaman çizelgemiz sizlerle Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden 

paylaşılacaktır.
2. Programımız sabah 09.30’da kahvaltı saati ile canlı başlayıp, akşam 21.00’da offline İngilizce/Türkçe 

hikaye saati ile sonlanacaktır.
3. Online eğitim süresince öğrencilerimizin ihtiyaç duyduğu sosyal beceri kazanımları (kendini ifade 

edebilme, sıra bekleme, söz alma, hayır diyebilme, istek ve ihtiyaçlarını ifade edebilme vb) tüm sınıfın 
dahil olacağı sohbet zamanı, tiyatro zamanı, yaratıcı drama, kitap okuma saati gibi çeşitli etkinlerle 
desteklenecektir.

4. TTKB onaylı Özel Bilfen Anaokulları Okul Öncesi Eğitim Programı kazanımlarını içeren eğitici içerikler, 
küçük grup etkinlik saatleri ve bireysel ders saatleri ile takip edilecektir.

5. Canlı bağlantılar okula uyum/telafi içerikleri ile diğer haftalardan farklılık gösterecektir. Uyum ihtiyacı 
olan öğrencilerin bireysel bağlantı saatleri arttırılarak uyum süreci yönetilecektir. 

6. Etkinlik takvimi detayları daha sonra sizlerle paylaşılacaktır.
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Yüz Yüze Eğitim
1. Çoklu eğitim modeliyle isteyen öğrencilerimiz belirli etkinliklere çevrim içi olarak erişebilecekler ve 

uzaktan eğitim platformu üzerinden offline konulmuş video ve oyun içeriklerine ulaşabileceklerdir.  
2. Bakanlığımızın okulların açık bulundurulması detayları ile ilgili alacağı kararlar doğrultusunda  her türlü 

eğitim senaryosuna göre yaptığımız hazırlık ve uygulamalarımız ve eğitim sürecimiz hakkında sizlere 
bilgi verilecektir.

3. Sanat odalarındaki ortak malzemeler kullanılmayacaktır. Her öğrencinin kendi kırtasiye kiti bulunacaktır.
4. Damlacık oluşmaması için yüksek sesle konuşmayı gerektiren etkinliklere sınırlama getirilmiştir.
5. Branş derslerinin hava şartları uygun ise öncelikli olarak bahçede yapılması tercih edilecektir.
6. Branş derslerinde gruplar birleştirilmeyecektir.
7. Branş dersleri Ekim ayı itibariyle aşamalı olarak başlayacak şekilde planlanmıştır. Detaylar sizinle 

paylaşılacaktır. 
8. Veli toplantıları, bireysel öğretmen – veli görüşmeleri, rehber öğretmenlerimizle yapılacak görüşmeler 

ve seminerler online olarak gerçekleştirilecektir.

Pandemi sürecinin toplumda yarattığı duygu durum değişikliklerinden öğrencilerimizi sizlerle birlikte 
koruyabilmek için, Bilfen Anaokulları Rehberlik Birimi tarafından 6 haftalık “Çocuk ve İletişim” adlı 
seminer dizisi Eylül, Ekim, Kasım aylarında yapılacak olup, ihtiyaç dahilinde süre revize edilecektir. 
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Etkinlik Odası Düzenlemeleri
1. Dersler sırasında öğrenciler arasında bir metrelik sosyal mesafe kuralına göre 10 kişilik sıra düzenlemeleri 

yapılmıştır. Her öğrencinin yeri sabitlenmiştir. Gruplara sınıf öğretmenleri eşlik edecektir. Bakanlığımızın 
okulların açık bulundurulması ile ilgili alacağı kararlar doğrultusunda düzenlemeler yapılacaktır.

2. Masalarda oturan öğrenci sayısı sosyal mesafe kuralına göre belirlenmiş, ek olarak tekli sıralar temin 
edilmiştir. 

3. Sınıf dolapları öğrencilerin özelinde bölüştürülerek kişisel eşyalarının o dolaplarda bulundurulması 
sağlanacaktır. 

4. Kitaplar öğrencilere öğretmenler tarafından günlük dağıtılacaktır. Öğrenciler kitapları kullanmadan önce 
kolonyalı mendille ellerini sileceklerdir.

5. Her türlü eğitim malzemesi ve araç - gereci kişiye özel olacak ve öğrenciler arasında malzeme alışverişi 
yapılmayacaktır.

6. Kişiye özel malzeme seti Bilkid’den temin edilecek olan eğitim setleri arasında mevcuttur. 
7. COVID-19 önlemleri kapsamında kitap, kırtasiye ve kıyafet satışları www.bilkid.com adresinden online 

olarak yapılacaktır. Detaylı bilgiler süreç içerisinde sizlerle paylaşılacaktır.
8. Sınıf içerisinde yer alan kuklalar öğretmenlere ait olacak, öğrencilere ders anlatırken ve kitap okurken 

kullanacaklardır.
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Oyuncak Kullanımı
1. Sınıfta sabit oyuncak bulundurulmayacaktır. Kullanılacak oyuncakların planlaması hafta başında günlük 

olarak öğretmenler tarafından yapılacak ve günün sonunda temizliğini sağlayacak personele teslim 
edilecektir.

2. Sınıflardan peluş oyuncak kaldırılmıştır.
3. Ahşap/Tahta oyuncaklar ve plastik oyuncakların temizlik kuralları birbirinden farklı olacağı için kullanım 

sıklığı da farklılık gösterecektir.

Yedek Kıyafet Düzenlemeleri
1. Her öğrencinin iki yedek torbası olmalıdır. Bir torbanın içinde ikişer yedek bulunmalı ve okulda acil 

ihtiyaçlar için bekletilmelidir. Diğer torba öğrencinin çantasında olmalı, içinde yine ikişer yedek 
bulunmalıdır. Torba her gün eve gönderilmeli, veli tarafından düzenlenerek eksikler giderilmelidir.

3-4 Yaş Uyku Düzeni
1. Kampetler üzerine öğrencinin resmi veya ismi yapıştırılıp sadece o öğrenciye ait olması sağlanacaktır.
2. Pandemi süresinde çarşaflar haftada bir temizlik için evlere gönderilecektir, uyku setlerinde iki adet 

yastık kılıfı istenecektir.
3. Kampet dezenfeksiyonunda buharlı temizlik makinaları kullanılacaktır.
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BİNA HAZIRLIĞI
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Okul Temizlik ve Dezenfeksiyonu
1. Öğrencilerimize düzenli olarak verilecek eğitimlerde COVID-19’un bulaşma yolları, virüsten korunabilmek 

için alınacak önlemler ve hijyen kuralları anlatılacaktır. Bunun için  kısa videolar ve Bilfen Anaokulları 
Rehberlik Biriminin oluşturduğu hikaye kitabı ve yazdığı kukla tiyatroları kullanılacaktır.

2. Okuldaki öğretmenlerimize ve tüm çalışanlara COVID-19’un bulaşma yolları, virüsten korunma önlemleri 
eğitimi verilmiş; çalışma arkadaşlarımızın konuyla ilgili sertifika almaları sağlanmıştır.

3. Sınıflarda, koridorlarda, tuvaletlerde, yemekhanede ve okulun diğer alanlarında yeterli sayıda pedallı 
atık çöp kovası bulunmaktadır.

4. Bina girişlerinde, lobilerde, her sınıfın girişinde ve binanın farklı noktalarında yeterli sayıda el antiseptiği 
bulunmaktadır.

5. Okullarımızda sensörlü kağıt havlular bulunmaktadır.
6. Okulun belli yerlerine sosyal mesafe, hijyen ve COVID-19’dan korunma yolları ile ilgili uyarıcı ve dikkat 

çekici afişler asılmıştır.
7. Kapı kolları ve tırabzanlar günlük temizlik planına göre saat başı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve 

ruhsatlı dezenfektan ile dezenfekte edilecektir.
8. Tuvaletler kullanım sonrası ve saat başı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ve ruhsatlı dezenfektan ile 

dezenfekte edilecektir. 
9. Etkinlik odalarında doğal havalandırma camları sürekli açık olacaktır.  
10. Buharlı temizleme makinaları ile gün sonunda etkinlik odaları dezenfekte edilecektir.
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Okula Giriş-Çıkış Düzenlemeleri
1. Okul içerisinde, tüm öğrenci ve personelin maske ve siperlik kullanımı 

zorunludur. Maskelerini getirmeyi unutan öğrencilerimize okul tarafından 
maske verilecektir.

2. Öğrencilerimizin yanında getireceği maskeler ventilsiz olmalıdır. Ventilli 
maske kullanmak isteyenler üzerine medikal maske takmak zorundadır.

3. Öğrencilerimiz okula geldiğinde öncelikle dezenfektanlı paspasa ayağını 
silecek ardından galoş giyerek okula giriş yapacaktır.

4. Nöbetçi öğretmenlerimiz öğrencimizi ve siz velilerimizi okul kapısında 
karşılayacak ve öğrencimiz dışında kimsenin okula girişine izin verilmeyecektir. 

5. Öğrenci okula bırakılırken evde ateş ölçümü yapılıp yapılmadığı sorulacak, 
okula girmeden önce öğrencinin ateş ölçümü yapılacaktır.

6. Okul girişlerine otomatik ateş ölçerler yerleştirilecektir.
7. Okul girişinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerlere koyulacak olan 

çizgi/ işaretlemelere dikkat edilerek öğrenci alımı yapılacaktır.
8. Okula girişte öğrencilerin elleri dezenfekte edilecektir.
9. Öğrenciyi okula bırakan ebeveyn sayısı 1 kişi ile sınırlı olacaktır. Okula 

bırakıp/alan kişinin aynı olması önemlidir.
10. Öğrenci ile temasın minimum seviyeye indirilmesi önemlidir. Sarılma vb 

temaslardan kaçınılacaktır.
11. Okula giriş yapan öğretmenler, çalışanlar, veliler ve diğer kişiler maske 

takmak zorundadır.
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Tuvalet Kullanımı
1. Öğrenciler wc sırasında koridorda belirlenen alanlara göre sıraya girecektir. Koridorlarda sticker, şerit ile 

sosyal mesafe kuralını gösteren alanlar oluşturulmuştur. 
2. Tuvalet girişlerine okul girişine koyulan dezenfektanlı paspaslardan konularak, öğrenciler tuvalet 

çıkışlarında ayaklarını silerek sınıfa ya da farklı alanlara geçmelidir.
3. Öğretmenler tuvaletlerde mutlaka eldiven kullanacaktır. 
4. Her kullanım sonrası kapı kolları özel dezenfektanlarla temizlenecektir.
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Yemekhane Kullanımı
1. Öğrencilerin yemekhane alanına girmeden önce ateş ölçümü yapılacaktır.
2. Yemek şirketimiz tarafından besinlerin hazırlanması ve servisinde görevli olan ve insan sağlığı açısından 

önemli sorumlulukları bulunan personelin, kişisel hijyen ve mutfak hijyeni konusunda eğitimleri yapılmış 
ve belli aralıklarla yapılmaya devam edilecektir.

3. Yemeğin hijyenik koşullarda taşınması ve sunulmasının tüm aşamalarını kapsayan hijyen ve gıda 
güvenliği sağlanmıştır.

 Mutfaklarımızdaki yemek üretim aşamasında:
 a) ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
 b) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Sistemleri,
 c) ISO 28000:2007 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi,
 d) ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi,
 e) OHSAS 18001:2007 İş Güvenliği Sistemi,
 f) TSE-HYB Hizmet Yeterlilik Belgesi Kalite Sistemi bulunmaktadır.
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4.    Yemekhanede tüm hijyen kuralları belirlenmiş olup bu kuralların hassasiyetle uygulanması sağlanacaktır.
5.   Yemek saatleri her grup için sosyal mesafeyi koruyacak şekilde planlanmıştır.
6.   Yemekhaneye girişte sosyal mesafe işaretleri bulunmaktadır. Öğrencilerin bu işaretlere uygun hareket       
 etmeleri sağlanacaktır.
7. Kahvaltıdan, yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması sağlanacaktır.
8. Öğrenciler yemek masasında çapraz oturma planına göre oturacaklardır.
9. Her sınıf ve her öğrenci için yemek masasında oturma yeri sabitlenmiştir.
10. Kahvaltı ve yemek sırasında tek kullanımlık çatal, kaşık ve bıçak kullanılacaktır.
11. Her öğün sonrasında masa üstlerinin ve yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
12. Damlacık oluşturmaması için yemekhanede yüksek sesle konuşulmayacaktır. 
13. Yemekhanede çalışanlar önlük, bone, eldiven, maske ve siperlik kullanacaklardır.
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Bahçe Kullanımı
1. Hava şartları uygun olduğu sürece öğrenciler yemeklerini yemekhane yerine bahçede yiyeceklerdir.
2. Bahçe saatlerinin dışındaki etkinlikler de bahçede - açık havada dönüşümlü olarak yapılacaktır. Böylelikle 

kapalı alanda kalma süresi azaltılacaktır. 
3. Bahçe oyuncakları her kullanım sonrası dezenfekte edilecektir.
4. Bahçeye sırayla çıkılacak, öğrenci bisiklete binmeyi tercih ettiği noktada dezenfekte edilmeden diğer 

öğrenciye verilmeyecektir. Kum havuzu kullanılmayacaktır.
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SAĞLIK KONTROLÜ
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Revir İş ve İşlemleri
1. Revir sedyesi üzerinde tek kullanımlık çarşaf/örtü kullanılacaktır.
2. Evden gönderilen ateş düşürücü, şurup vb. ilaç uygulamaları yapılmayacaktır. İyileşme sürecini 

tamamlamamış öğrenci okula kabul edilmeyecektir.
3. Okula girişlerde ateş kontrolü bilgisi veliden istenecek, öğrenci okula giriş yapmadan önce ateş ölçümü 

yapılacaktır. Günün belli zaman dilimlerinde de ateş ölçüm kontrolü yapılmaya devam edilecek, ateşi 
37,5 ve üzeri olan öğrencilerin aileleri ile iletişime geçilecektir. Ateş vb. belirti gösteren öğrenciler 
izolasyon odasında velisi gelene kadar dinlendirilecek ve sağlık kuruluşuna/doktora yönlendirilecektir.

COVID-19 belirtilerinden herhangi birinin görülmesi durumunda öğrenci okula gönderilmeyecek ve konuyla 
ilgili okul müdürüne bilgi verilecektir. 
(Aile içerisinde COVID-19 belirtilerinden herhangi birini gösteren veya COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi 
bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencinin okula gönderilmemesi gerekmektedir.)
Hastalık belirtisi gösteren ve sağlık kuruluşuna yönlendirilen öğrencilerden ve çalışanlardan COVID – 19 testi 
sonuç raporu istenecektir.
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SERVİS KULLANIMI

A N A O K U L L A R I



1. Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kararlar doğrultusunda 
planlanır.

2. Tüm servis sürücüleri ve hosteslerine servislerde alınan COVID-19 önlemleri ve korunma yolları hakkında 
eğitim verilmiştir.

3. Servisler düzenli olarak ve sıklıkla dezenfekte edilmektedir.
4. Sık temas edilen kapı tutmacı, kemer, kol dayama ve koruma kolu vb. elin değebileceği her alan, her 

servis hizmetinin ardından dezenfekte edilmektedir.
5. Servisler, servis hizmetine başlamadan önce ve servis bitiminden sonra en az yarım saat 

havalandırılmaktadır.
6. Her günün sonunda aracın iç yüzeyi, su ve sabunla silinecek ve ardından dezenfekte edilecektir.
7. Servislerde klima açılmayacaktır.
8. Servis camları devamlı açık bulundurularak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanacaktır.
9. Öğrenciler servise maske ve siperlik takmış olarak bineceklerdir.
10. Servis hostesinin maske ve siperlik takması zorunludur.
11. Servis sürücüsünün maske takması zorunludur.
12. Servis hostesi ve sürücüsü, servis hizmetine başlamadan önce ateş ölçümü yapacaklardır.
13. Öğrencinin evden çıkmadan velisi tarafından ateşi ölçülmeli 37,5 ve üzeri ateş olması durumunda 

öğrenci okula gönderilmemelidir.
14. Ateşi 37.5 derece ve üzerinde olan öğrenciler servise alınmayacaktır.
15. Öğrenciler servise binerken temassız ateş ölçerle ateşleri ölçülecek ve ateş kayıtları tutulacaktır.
16. Servise binerken ellerin dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.
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17. Serviste koltuklara numara verilecektir.
18. Servis oturma planı yapılacak ve bu plan servise asılacaktır. 
19. Her öğrencinin evden alınma sırasına göre kendisine koltuk numarası verilecek ve hiçbir şekilde oturma 

planında değişiklik yapılmayacaktır.
20. Damlacık oluşturması sebebiyle serviste konuşulmayacaktır.
21. Serviste uyulması gereken kurallar servise asılacak ve bu kurallara herkesin uyması sağlanacaktır.
22. Öğrenciler servise binerken ve servisten inerken servis hostesi tarafından sosyal mesafe kurallarının 

uygulanması sağlanacaktır.
23. Okul bitiminde öğrenciler maske ve siperliklerini takmış olarak öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafeyi 

koruyarak servise bindirileceklerdir.
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A N A O K U L L A R I

Yüz yüze eğitimde alınan pandemi önlemlerimizi içeren sunuya 
https://farkyarat.bilfen.com/video/447831889  linkinden ulaşabilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz…


