
Corona zamanında sağlıklı 
kalmak için okul kurallarımız 
☺☺ 
 
SÜREKLİ 

• Şayet hasta isem evde kalıyorum ve doktoruma durumu 
bildiriyorum. 

• Kişisel temizlik kurallarına okulda ve dışarda dikkat ediyorum 
OKULUN ÖNÜNDE 

• Okulun önüde giriş kapısında çatının altında işaretlenmiş 
yerlerde görevli öğretmenin içeri almasına kadar bekliyorum. 

KORİDORLARDA 

 
• Devamlı sağdan ve önümdeki kişiye aralık bırakarak gidiyorum. 

Yerdeki ok işaretleri bana yardım ediyor. 
 

DERSİN BAŞLANGICINDA 

• Ara bırakarak ve öğretmenin benim sınıfa girmeme izin verinceye 
kadar bekliyorum. 

• Bana gösterilen yere oturuyor ve ceketimi sandalyeme asıyorum 
DERS ZAMANINDA  
DERSİN BAŞLANGICINDA 

• Ara bırakarak ve öğretmenin benim sınıfa girmeme izin verinceye 
kadar bekliyorum. 

• Bana gösterilen yere oturuyor ve ceketimi sandalyeme asıyorum 
DERS ZAMANINDA 

• Sadece kendi yerimde çalışıyor ve kahvaltı yapıyorum. 

• Sınıfta sadece tek başıma hareket edebilirim bunun için 
öğretmenin bana izin vermesini bekliyorum. 

• Sadece kendi okul mazemelerime dokunabilirim. 

• Şayet soru sormak istiyorsam önce tahtanın önünde duran 

yardımcı sandalyenin boşalmasını bekliyorum 

TENEFÜSLERDE 



• Öğretmenin işaretiyle sınıfı terk edebilirim ve direk tenefüs için 
izin verilen yere gidiyorum. 

•  Bir öğretmen izin verinceye kadar dışarı çıkmak için bekliyorum. 

• Oynarken, okurken veya kahvaltı yaparken devamlı 1.5 metre 
aralık kuralına uyuyorum 

• Sadece görevli öğretmenin izniyle tenefüsümü sonlandırıyorum. 

• İçeri girerken yerde işaretli yerlerde duruyorum ve öğretmenin 
izin vermesini bekliyorum. 
 

TUVALETLERDE 

• Sadece tenefüslerde tuvalete gidebilirim görevli öğretmen buna 
dikkat ediyor tuvalete sadece 1 kız ve 1 erkek öğrenci gidebilir. 

• Tuvalete girmeden önce kapıda duran koniyi ayagımla kapanın 
önüne itiyorum. Bu tuvaletin dolu oldugunu gösteriyor 

• Ellerimi temiz bir şekilde yıkıyorum. 

• Tuvaleti terk ederken bu koniyi ayağımla geri itiyorum . Bununla 
tuvaletin boş oldugunu gösteriyorum. 

• Grubuma direkt hiç başka bir yere gitmeyerek katılıyorum. 
DERSİN BİTİMİNDE 

• Masamı topluyorum. Sandalyeler yerde kalıyor. 

• Bir öğretmenin benim sınıftan çıkma izni vermesini bekliyorum. 

• Çıkış kapısına giderken direkt gidiyorum ve okulu terketmek için 
görevli öğretmenin iznini bekliyorum. 

• Okulda kardeşlerimi veya anne babamı bekleyemem. 

• Eve giderken başkalarıyla arama mesafe bırakıyorum. 
Ben/Biz corona zamanında uyulması gereken kurallar hakkında 
bilgilendirildik bu konuyu çocuklarımızla konuştuk. 
 
Velinin imzası_______________________________________________ 

 


