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Sayın Velimiz,

Uzun ve özlem dolu günlerin ardından yeniden
buluşuyoruz… Heyecanlıyız ve çok mutluyuz.
Çok özlediğimiz çocuklarımıza kavuşmak için tüm
hazırlıklarımızı tamamladık.
İlginiz ve iş birliğinizle bu süreci en iyi
şekilde atlatacağımıza inanıyoruz. Her zaman
olduğu gibi salgın sürecinde de her konuda
göstereceğiniz emekleriniz ve gönül birliğiniz
için şimdiden teşekkür ederiz.
Biz tüm kurum çalışanları olarak çocuklarımıza, uyulması
ve dikkat edilmesi gereken kural ve davranışlar konusunda
yaşlarına uygun olan şekilde eğitim vermeye ve uygulama
konusunda önderlik ve örnek olmaya dikkat etmeye devam
edeceğiz.
Bu sebeple, hepimizin bildiği hususları, tüm
ailelerin
ve
öğrencilerimizin
sağlığı
için
uygulanması ve bu uygulamanın sürekliliğini bu
kitapçıkta hatırlatmak ve vurgulamak istedik.

ÇOCUĞUNUZA
EVDE…..
 Ellerini belirli aralıklarla sabun ve su ile
yıkamasını, sabun ve suyun bulunmadığı
durumlarda kolonya veya antiseptik madde ile
temizlemesini,



Kişisel hijyenine dikkat etmesini,

Okula geliş ve gidişlerde maskesini uygun şekilde
kullanmasını,




Okul idaresinin belirlediği hijyen kurallarını
öğrenerek bu kurallara uymasını,
Okulda ve sosyal alanlarda sosyal mesafeye
dikkat etmesini,

ANIMSATINIZ!

Okulumuzun bahçe kapı giriş sistemimiz güvenlik açısından
güçlendirmek için değiştirildi.
Bu nedenle;
 Ekim ayından itibaren teması en aza indirmek için şifre
yerine kart kullanmayı,
 Öğrencimizi demir bahçe kapısından ahşap kapıya kadar
getirilmesini ancak bina içine giriş yapılmamasını,
BEKLENMESİ GEREKİYORSA bekleme noktasında
beklenilmesini
önemseyelim ve dikkat edelim.

Öğrencilerimizin, her sabah 08:30-09:30 saatleri arasında
gelişini ve en geç 17:30’da alınmasını,
Pazartesi günleri tüm haftaya yetecek kadar yedek giysi
getirilmesini,
Öğrencilerimize ait su matarasının olmasını, ve her cuma
eve gönderilen mataranın pazartesi günü yeniden okula
gönderilmesini,
Her cuma gönderilen içeri ayakkabılarının hafta sonu
temizlenmesini ve her pazartesi okula yeniden getirilmesini,
Evden okula oyuncak, puzzle veya kitap başta olmak üzere;
dışarıdan hiç bir şeyin getirilmemesini,
Tüm doğum günü kutlamalarında pasta haricinde hiçbir
süsleme veya konsept tabak, bardak getirilmemesini,(ikinci bir
duyuruya dek aileler de kutlamaya dahil edilememektedir)

Çocuklarımızın dengeli ve sağlıklı beslenmesini,
Uyku düzenine özen gösterilmesini,

Sağlık durumunu takip edip, herhangi bir halsizlik,
kırgınlık ya da başka bir hastalık belirtisi varsa okul
idaresini bilgilendirilmesini ve okula
gönderilmemesini,
Kontrol amaçlı sağlık kuruluşuna başvurulmasını ve
sonucun mutlaka idareye bildirilmesini,
Öğrencimizin mümkünse kronik hastalığı olan ya
da 65 yaş üzeri kişiler tarafından okula
bırakılmamasını ve her gün aynı kişi tarafından
okula bırakılıp alınmasını,
Okul alanına girmeniz gereken durumlarda
öncelikle görüşeceğiniz kişiden randevu
alınmasını,
Okulda bulunduğunuz süre içerisinde;
 Okul hijyen kurallarına uyulmasını,
Sosyal mesafeye dikkat edilmesini,
Görüşmelerin mümkün olduğunca kısa
tutulmasını,

HEP BİRLİKTE ÖNEMSEYELİM
VE
DİKKAT EDELİM…

Sağlıklı günlerimiz olması dileğiyle…

