ÖYKÜM ENFEKSİYON ÖNLEME ve KONTROL EYLEM PLANI

ARAMIZAKİ “MESAFEYi” SEVGİMİZLE DOLDURUYORUZ!
Değerli velilerimiz,
COVID-19 hastalığı pandemi şeklinde devam ederken gerek bilim insanlarının öngörüleri, gerek
ekonomik koşullar, gerek hayatın olağan akışı dolayısıyla işlerimize, sokaklara, parklara, okullara,
hayata geri dönme ve “normalleşme” çabalarımız sürüyor. Ancak bu “normal”in 2020’den önceki
normal olmadığının hepimiz farkındayız; farkında olmalıyız. Uzun aylar, belki yıllar boyunca; sosyal
mesafe ve hijyen konusunda edindiğimiz yeni anlayış ve davranışları sürdüreceğiz, sürdürmeliyiz.
#evdekal’mak zorunda olduğumuz bir sürecin ardından okullarımızı açmak, okullarımızı güvenle
açmak hepimizin çocuklarımıza ve geleceğimize karşı ortak sorumluluğu.
Bizler Özel Öyküm Anaokulları olarak pandemiye karşı çok çabuk refleks geliştirmiş ve aksiyon
almıştık. Başlangıçta hızla ve el yordamıyla aldığımızı önlemler, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk
Standartları Enstitüsü (TSE) ortak yayını “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve
Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” ve Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi” temel alınarak Öyküm Enfeksiyonu Önleme ve Korunma Eylem Planı başlığında
toplandı.
Öyküm Enfeksiyonu Önleme ve Korunma Eylem Planı okula giriş ritüeli ile başlayarak gün
boyunca, okulun her alanında ve okulun tüm paydaşları tarafından uygulanacaktır. Pandemiden
korunmak ve okullarımızı güvenle açık tutmak ancak tüm paydaşların bilinçli ve kararlı katılımı ile
mümkündür.
Öyküm Enfeksiyonu Önleme ve Korunma Eylem Planı içeriğindeki tüm çalışmalar planlamauygulama-kontrol etme-önlem alma aşamalarında sürekli olarak değerlendirilecek, dinamik bir
süreç olan pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda gerektikçe güncellenerek web
sitemizde yayınlanacaktır.
Öyküm Enfeksiyonu Önleme ve Korunma Eylem Planı içeriğini görselleri ve gerekçeleri ile birlikte
çocuklarımızla paylaşmanızı rica ediyoruz. Önceden bilgi sahibi olmaları, içselleştirerek, eğlenerek
uygulamalarını sağlayacaktır. Şüphesiz bu önlemler çocuklarımızın, ailelerinin, kurum çalışanlarının
ve onların ailelerinin güvencesi olacaktır. İlginiz, anlayışınız ve desteğiniz için şimdiden teşekkür
ediyoruz.
Öyküm Anaokulları

OKUL TEMİZLİĞİ İLE İLGİLİ RUTİNLER
Okulumuz Nano Gümüş İyon Teknolojisi
ile dezenfekte edilmiş olarak hizmete
açıldı. Bu uygulama 3 ayda bir tekrar
edilecektir.

 Tuvalet ve lavabolar
 Trabzanlar ve kapı kolları
 Tüm oyuncaklar
 Tüm zeminler
 Masa, sandalye ve dolaplar
çocuklarımız okuldan ayrıldıktan sonra
sabun, hipoklorit ve alkol bazlı çözelti ile
temizlenmektedir.
Aynı uygulama sıklıkla gün içinde tekrar
edilmektedir.
Mutfak ve yemekhane her öğün öncesi ve
sonrası dezenfekte edilmektedir.
Okul bahçesi sabahları dezenfekte edilmektedir.

Tüm okul çalışanlarının ateş ölçümleri kayıt altına alınmakta ve günlük olarak paylaşılmaktadır.

OKULA GİRİŞ RİTÜELİ

1
Bir pülverizatör aracılığı ile
ayakkabılarımızı ve çantamızı dezenfekte
ediliyor.

2
Okula gelirken kullandığımız maskemizi
ön yüzeyine temas etmeksizin bu amaca
ayrılmış tıbbi atık kutusuna atıyoruz.

3
Ellerimizi hijyen noktasında dezenfekte
ediyoruz.
(Okula girdiğimiz andan itibaren temizlik için
su ve sabun kullanımı tercih ediliyor.)

4
Temassız ateş ölçümümüzü yapılıyor.
Ölçüm sonuçlarımız Tedavi Defterine
kaydediliyor.
(Her sabah, iletişim uygulaması üzerinden
çocuğumuzun ve diğer aile bireylerinin
sağlık durumu ile ilgili iletilen bilgiler
kayıt altına alınıyor.)

5
Örnekteki hijyen şapkamızı ve temiz
maskemizi takıp okulumuza giriyoruz.
Hijyen şapkası isteğe bağlı, maske
zorunludur.
hygienic hat

Gerekmediği durumlarda bahçe
kapısından itibaren eşlik etmemenizi rica
ediyoruz.
Gerekli durumlarda ise aynı ritüel siz
değerli velilerimiz için de geçerli olacaktır.
Bunun dışında yetkili kurum denetçileri
dahil tüm ziyaretçilerimizin kaydı tutulup,
ateş ölçümü yapılacaktır.
Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür
ederiz.

GÜN İÇİNDEKİ HİJYEN UYGULAMALARI

Suyumuzu her gün çantamızda götürüp
getireceğimiz, üzerinde adımızın yazılı
olduğu kapaklı suluklarımızdan içiyoruz.
Suyumuz bittiğinde ambalajlı su ile
mataramıza takviye yapılıyor.

Her yarım saatte bir lavaboları
dönüşümlü olarak kullanarak ellerimizi
yıkıyoruz.

Her sınıfta bulunan Hijyen Panolarımız
beş kurala daima dikkatimizi çekiyor.
1-Ellerini yıka.
2-Ağzına, burnuna, gözlerine, kısacası
yüzüne dokunma.
3-Öksürürken kolunuzun iç kısmı ile
ağzını kapa.
4-Burnunu tek kullanımlık mendil ile sil.
3-Sosyal mesafeni koru.

İhtiyaç halinde yüzümüze peçete ile
dokunuyoruz.
Kullanılmış peçeteleri sınıftaki değil,
lavabodaki çöp kutusuna atıyoruz.
Ellerimizi yıkıyoruz.

Gerekli durumlarda sınıflarımızdaki hijyen
noktalarından kolonya veya dezenfektan
kullanıyoruz.

Gün içinde üç kez daha temassız ateş
ölçümümüzü yaptırıyoruz.

YEMEKTE HİJYEN UYGULAMALARI
Gıda ürünlerinin tamamı açık havada bir gece bekletilimekte; ambalajlı ürünler su ve
sabunla yıkanarak, bu mümkün olmuyorsa dezenfekte edilerek mutfağa
yerleştirilmekte, tüm sebze ve meyveler -daha önce de olduğu gibi- 20 dk. karbonatlı, 20
dk. sirkeli suda bekletildikten sonra kullanılmaktadır.
Masa ve sandalyeler servisten önce dezenfekte edilmektedir.
Yemekhane ve mutfak her öğünden önce ve sonra dezenfekte edilmektedir.

Yemekhanede aramızda mesafe bırakarak
oturuyoruz. Aramızdaki mesafeye
sevgimizi koyuyoruz.
Bu nedenle aynı anda ve hep beraber
yemiyor, yemek saatini dönüşümlü iki
yada üç oturuma bölüyoruz.

UYKUDA HİJYEN UYGULAMALARI
Uyku odamız da yatak aralarındaki mesafe arttırılarak yeniden düzenlenmiştir. Dolayısıyla uyku
ve dinlenme saati de hep beraber ve aynı anda değil gereksinim doğrultusunda dönüşümlü
olarak uygulanmaktadır.
Çocuklarımızın kendi kendine –sözlü destekle- soyunup giyinmesi uygun olduğundan hem pratik
giysileri, hem de pratik uyku kıyafetlerini tercih etmenizi rica ediyoruz.

Siperliğimiz uyku saati için uygun
olmayacağından hafif bir uyku maskesi
kullanıyoruz.

İŞBİRLİĞİ GEREKTİREN HİJYEN UYGULAMALARI


Lütfen her gün iletişim uygulaması üzerinden tüm aile bireylerinin sağlık durumu ile
ilgili bilgi vermeyi ihmal etmeyin.



Kapıdaki ateş ölçümünün 37 0C dereceyi aşması durumunda çocuğumuzun okula girişi
söz konusu olamayacağından, her sabah bir ölçüm de siz yapın. Tüm aile bireylerinin
ateş ölçümü ile beraber okula gelmeden önce mesaj yoluyla okul yönetimine bilgi
verin.



Okula gelirken çocuğumuza yıkandıktan sonra ilk kez kullanılan giysiler giydirmeye ve
okul çıkışı tüm giysilerini yıkamaya özen gösterin. Okula girer girmez üzeri
değişeceğinden yanında yeterince yedek bulunmasına özen gösterin.



Okula girerken, gelirken kullandığı maske atılacak ve gün içinde 3-4 kez değişecektir.
Bu da günde 4-5 maskeye gereksinimi olacağı anlamına gelir. Yanında 4-5 adet cerrahi
maske bulunmasına özen gösterin. Bez maske kullanacaksanız temiz maskelerin
mutfak poşeti vb. bir koruyucuda bulunmasını sağlayın. Kirliler için yine çift katlı bir
koruyucu bulundurun. Maske mutlaktır, siperlikli şapka isteğe bağlıdır.



Okula gelip giderken çocuğumuzun sosyal mesafesini korumasına ve herhangi bir şeye
elle temas etmemesine özen gösterin.



Okul dışında market vb. kapalı alanlarda bulunmasını sınırlayın. Park vb. alanlarda
sosyal mesafesini korumasını sağlayın ve mutlaka maske, eldiven gibi kişisel
koruyucular kullanın.

Her şey çocuklarımızın ve sizlerin sağlığı için… Sağlıklı günler dileriz.

