
Değerli Velimiz,
 
     Virüse karşı alınacak önlemler ve virüsten korunmanın sürdürülebilirliğini sağlamak bakımından her birimize
kişisel, kurumsal ve idari sorumluluklar düşmektedir.

     Özel Antalya Akant Okulları bünyesinde hizmet veren tüm eğitim kampüslerimizde, Dünya Sağlık Örgütü
(WHO), US CDC, ECDC siteleri ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar yakından takip edilerek 
aşağıda belirtilen önlemler sürekli ve düzenli uygulanmakta, takibi uzman ekiplerce gerçekleştirilmektedir.

     Akant Ailesi olarak 17.08.2020 Pazartesi günü Bakanlık tarafından yönlendirilerek almış olduğumuz aşağıda
belirtilen önlemler ışığında öğrencilerimizi okulumuza bekliyoruz.

    Okullarımızda girişte hijyen paspas ve el dezenfektanı konulmuş olup gelen misa�rlerin kullanımı
sağlanmaktadır.
    Sını�arımız her daim virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte edilmeye devam edilecektir.
    Tüm öğretmen, öğrenci ve personellerimiz maskeli şekilde sosyal mesafeye dikkat ederek okulumuzda
çalışmalarını sürdüreceklerdir.
    Okulumuza ders saatleri içerisinde, öğrenciler dışında misa�rler ya da veliler alınmayacaktır. Yalnızca
öğrencilerimiz okula alınacaktır.
    Okullarımızda girişte ateş ölçümü yapılmaktadır. Hastalık belirtisi gösteren öğrencimiz olduğu takdirde
öğrencimizin velisiyle iletişime geçilerek gereken önlemlerin alınması sağlanacaktır.
    Anasınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin ellerini sık sık kurallara uygun yıkamaları sağlanmaya devam
edilecektir.
    Hijyenik şekilde tuvalet kullanımlarında ve hijyenik el yıkama konusunda PDR bölümü ve öğretmenlerimiz
eğitim vererek sıkı takipte bulunacaklardır.
    Okullarımıza öğrencilerimiz maske ile alınacak ve gün boyu maskenin hijyenik şekilde kullanılması
sağlanacaktır.
    Öğrencilerimizin sularını hijyenik matara içinde evden getirmeleri gerekmektedir. “Sebil” ortak kullanım noktası
yerine kantinden su satın alabileceklerdir.
    Sını�arda en az 1,5 m. olacak şekilde sosyal mesafeye uygun olarak tekli oturma düzeni ayarlanmış olup
tene�üs saatleri dönüşümlü olarak açık alanlarda uygulanacaktır. Öğrencilerin temizlik ve hijyen açısından hep
aynı sırada oturmaları sağlanacaktır.
    Yemekhane, kantin gibi yiyecek-içecekle doğrudan temasın olduğu yerlerde hijyen sağlayan ürünler
kullanılarak ve öğrenci sayısı seyreltilerek yapılan planlamada sosyal mesafe kuralı çerçevesinde dönüşümlü
yemek yiyeceklerdir.
    Tüm öğrenci, öğretmen ve personel servisleri virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte
edilmeye devam edilecektir. Servis kullanacak velilerimiz okulumuz servis �rması tarafından iletişim kurularak
planlama yapılacaktır.
    Sını�ar daimi havalandırılarak, kapı kolları, sıra üstleri ve temas ettikleri yerler kısa aralıklarla daimi üst düzey
dezenfekte edilmeye devam edecektir. Her sınıfta ve koridorlarda dezenfektanlarımız bulunmaktadır.
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     Önümüzdeki süreç zarfında değerli velilerimizden,
     
     Öğrencilerimizin çantalarında ıslak mendil, peçete, kolonya, dezenfektan ve dersler esnasında maskelerini
çıkardıklarında koyabilecekleri temiz bir poşet ya da maske kabı bulunmasını rica ederiz.(Sını�arımızda da
dezenfektan bulunmaktadır.)
     Hastalığa dair herhangi bir belirti gösteren(ör: ateşli)öğrencilerimizin okula gönderilmemesini, öğrencilerimizin
iyileşme süreci tamamlanana kadar dinlendirilmelerini ve koyulan teşhisle ilgili raporu okul yönetimiyle
paylaşmalarını, hastalık sonrasında ise öğrencimizin iyileştiğine dair raporla okul yönetimini bilgilendirmelerini,
     Yurtdışı seyahati yapan öğrencilerimizin iki hafta ev istirahatinin ardından doktor raporuyla okula
devamlılığının sağlanmasını,
     Yine aynı şekilde yurtdışı seyahati yapan velilerimizin iki haftalık süreç tamamlanmadan okul ziyaretinde
bulunmamalarını önemle rica ederiz


