
PANDEMİ SONRASI 
UYGULAMALARIMIZ

ŞERİFALİ YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULU



FİZİKSEL ORTAMIMIZ 
İLE İLGİLİ ÖNLEMLER



Çocuk kabulüne uygun güvenlik ve hijyen 
koşulları sağlanarak, tüm kullanım alanları 

ve eşyalar dezenfekte edildi.



Tüm personelimiz, sağlık kontrollerini 
tamamladıktan sonra göreve başlatıldı.  



Grup kontenjanlarımız 10 çocuk ile 
sınırlandırıldı.



Yemek alanımız sosyal mesafe kurallarına 
göre yeniden düzenlendi.



Uyuyacak çocukların kampetlerinin arasında 
1,5 metre mesafe olacak şekilde 

düzenlendi.



Tüm alanlarda personel ve çocuklar 
arasında sosyal mesafe kuralına dikkat 
edilecek şekilde planlamalar yapıldı.



Ortak alanlara çocukların ulaşamayacağı 
yükseklikte hijyen istasyonları kuruldu ve el 

dezenfektan aparatı yerleştirildi.



Eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı 
kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak 

kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların 
temizliği günde en az iki kez yapılacak 

şekilde çizelgeler oluşturuldu.



Anaokulumuzda kullanılan oyuncak gibi araç 
gereçler her akşam, dezenfektan 

malzemeleri ile temizlenecek şekilde 
görevlendirmeler yapıldı.



Temizlik personelimiz için eldiven, çöp 
kutusu kullanım talimatı, odaların temizliği, 

hijyenik kurallar ile ilgili talimatlar 
oluşturuldu.



Tüm alanların 40 dakikada bir 
havalandırılması ile ilgili talimatlar 

oluşturuldu.



Mutfak araç gereçleri , hijyen kuralları ve 
besinlerin hazırlanması ile ilgili talimatlar 

oluşturuldu.



Anaokulumuz içinde ilgili alanlara çocuklara 
ve çalışanlara yönelik, sosyal mesafe, 
temizlik ve kaçınma ile ilgili görseller 

hazırlanarak yerleştirildi.



Kapalı alanlardan çok, bahçede sosyal 
mesafe kuralları göz önünde bulundurularak 
uygulamalar yapmak üzere eğitim progamı 

yeniden yapılandırıldı. 



Çöpler hijyen kurallarına göre saklanacak ve 
atılacak şekilde düzenleme yapıldı.



Zorunlu haller dışında anaokulumuza veliler 
kabul edilemeyecek; görüşmeler sosyal 

mesafe kurallarına dikkat edilerek 
bahçemizde gerçekleştirilecektir.



Kayıt kabul işlemleri çocukların 
anaokulunda bulunmadığı zamanlarda 

yapılacaktır.



Anaokulumuzda yapılacak toplantı, eğitim 
ve seminerler dijital platformlara taşınmıştır. 



Çocukların anaokulumuzda bulunduğu 
saatler içerisinde görevli personel 

dışındahiçkimse bina içinde bulunmayacak; 
hiçbir şekilde ziyaretçi kabul edilmeyecektir.



Anaokulumuz ihtiyaçlarına yönelik tedarik 
sürecinde malzemeler çocukların bahçede 

bulunmadığı zamanlarda arka kapıdan teslim 
alınacak; ilgili personel tarafından, belirlenen 
alanda dezenfeksiyonları  sağlandıktan sonra 

bina içine alınacaktır. 



Velilerimizin çocuklarını bırakır ve alırken 
sosyal mesafeye uymaları amacı ile 

anaokulu girişimize belirleyici işaretler 
konulmuştur.



Şüpheli vaka tanımına uyan çocuk tespit 
edilmesi halinde velisi gelinceye kadar, 
kullanılmak üzere bir izolasyon odası 

hazırlanmıştır.



Covid-19 önlemleri kapsamında servis aracı 
kullanılmayacak; çocukların anaokulumuza 

gidiş gelişlerinin aileleri tarafından 
sağlanması beklenecektir.



PERSONELİMİZ 
İLE İLGLİ ÖNLEMLERİMİZ



Tüm personelimize Covid-19 ve korunma 
yolları hakkında Ya-Pa Webinar ile Dr. Fatih 

Togay tarafından eğitim verilmiştir.



Personelimizin her sabah anaokuluna 
girerken uzaktan ateş ölçer ile ateşi 
ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır. 



Personelimiz gün içinde sürekli olarak maske kullanacaktır. 
Yemek elemanı ve temizlik elemanı ayrıca eldiven de 

kullanacaktır. 
Bu malzemelerin atık olarak biriktirildiği alan bina dışında, 
çocukların erişiminin olmadı bir alan olarak belirlenmiştir.



Personelimiz dışarıda kullandığı kıyafetleri 
değiştirecek,  anaokulunda okul kıyafetleri 

ile görev yapacaktır.



Personelimiz mesai saatleri içerisinde 
anaokulu dışına çıkmayacaktır. 



Gün içerisinde personelimizin ateşi ölçülerek 
kayıt altına alınacak; hastalık belirtisi gösteren 

personel olması halinde izolasyon odasına 
alınarak ilgili tüm tedbirler alınacak ve sağlık 

kuruluşuna yönlendirilecektir.



ÇOCUKLAR 
İLE İLGLİ ÖNLEMLERİMİZ



Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan 
çocuklar anaokuluna kabul edilemeyecektir.



Çocuklar kuruluşa geldiğinde kıyafetleri 
değiştirilerek okul eşofmanlarını giyecekler 

ve elleri sabunla yıkanması için 
yönlendirileceklerdir.



Anaokuluna girişte, ayrılırken ve gün içinde
4 saatte bir çocukların ateşi ölçülecek ve bir 
çizelge ile kayıt altına alınacaktır. Ateşi olan

çocuklar kuruluşa kabul edilmemelidir



Ateşi olan çocuklar hiçbir şekilde 
anaokuluna kabul edilemeyecektir.



Çocuklara ait eşyalar özelleştirilecek, ve her 
çocuk sadece kendi eşyalarını kullanacak 

şekilde düzenlemeler yapılmıştır.



Eğitim programında öncelikli olarak 
çocuklara oyunlarla sosyal mesafe 

kurallarını kazandırmaya yönelik çalışmalar 
planlanmıştır.



Eğitim programında çocuklara yirmi saniye 
el yıkama alışkanlığı «şarkı ile süre 

tamamlanacak şekilde»  öncelikli olarak 
planlanmıştır..



Eğitim programında çocuklara elleri düzenli 
yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru 

sağlık davranışı alışkanlıkları kazandırmaya 
yönelik çalışmalar planlanmıştır.



Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat 
edilecek hususları, oyunlarla kazandıracak 

eğitim planları hazırlanmıştır. 



Anaokuluna geldikten sonra gün içerisinde ateşi olduğu 
tespit edilen veya herhangi bir hastalık belirtisi gösteren 

çocuk izolasyon odasına alınacak ve uygun tedbirlerle 
ailesine teslim edilecektir. Aile, sağlık kuruluşuna 

yönlendirilerek sonucu takip edilecek; tüm veliler süreçle 
ilgili bilgilendirilecektir.



Çocukların günlük olarak getirdiği oyuncak 
ve kitap gibi malzemeler kabul 

edilemeyecektir.



AİLELER 
İLE İLGLİ ÖNLEMLERİMİZ



Aileler, hasta, ateşi olan ve/veya hastalık 
belirtisi gösteren çocuğu anaokuluna 

getirmemelidir.



Çevresinde Covid-19 tespiti olan aileler 
anaokuluna bilgi vermelidir. 



Aileler çocuklarının günlük ateş ölçümünü 
yaparak kaydetmelidir.



Aile, çocuğu anaokulunda hastalık belirtisi 
göstermesi halinde sağlık kuruluşuna 

götürmeli ve  çocuğun sağlık durumunu 
anaokuluna bildirmelidir. 



SAĞLIKLI GÜNLERDE BİR ARADA OLMAK 
DİLEĞİYLE


