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2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’ndeki İlkokullarda 

 Eğitim Sürecini Yüz Yüze Gerçekleştirme Protokolü 

 

1. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında eğitim okullarda ve yüz yüze gerçekleşir. 

2. Okulun ilk günü, öğrencilere güvenli ve doğru davranış biçimleri, fiziksel mesafenin korunması, 

el hijyeni ve kişisel sağlığın korunması, aynı zamanda okuldaki diğer öğrencilerin ve çalışanların 

sağlığının korunmasının nasıl gerçekleşeceğinin zorunluluğuna dair açıklamalar yapılır. 

3. Okula giriş ve çıkışlar için okul binasındaki tüm girişler kullanıma açılır ve okul her sınıf için 

farklı zamanlarda giriş ve çıkış çizelgesi hazırlar. 

4. Giriş ve çıkış çizelgesi okuldaki göze çarpan yerlere yerlere asılır. 

5. Okulun girişinde, koridorlarda ve sınıflarda eğitici ve bilgilendirici materyaller, okulda sağlığın 

ve güvenliğin korunmasına yönelik tedbirler asılır ve el dezenfektanları bulundurulur. 

6. Tüm okul çalışanları ve öğrenciler, okula zorunlu olarak koruyucu maske takmak ve ellerini 

dezenfekte etmek şartıyla girebilirler. 

7. Okulun her girişinde nöbetçi öğretmenler hazır bulunur ve öğrencilerin ellerini dezenfektan ile 

dezenfekte etmelerinde yardımcı olur. 

8. Okula giriş ve çıkışların kontrollü olabilmesi için okulun önünde ve içerisinde sıralara dikkat 

edecek ve öğrenciler arasında gerekli mesafenin korunmasını sağlayacak görevliler 

bulundurulur. 2 görevli okulun önünde görev yaparken, 2 tane görevli de okul içerisinde hazır 

bulunur. Görevliler okul çalışanları arasından ilkokul müdürünün kararıyla seçilir. 

9. Okula okul servisleriyle gelen öğrencilerin ateşleri otobüse binmeden önce ölçülür, elleri ve 

ayakkabıları dezenfekte edilir. Yüksek ateş (37.4°C ve üzeri) saptanan öğrenciler eve geri 

gönderilerek ebeveynlere gerekli sağlık tedbirlerini almaları önerilir. Öğrenci taşımacılığı yapan 

taşıyıcılar yolcu taşıma protokollerini uygularlar ve kurallara riayet ederler. 

10. Okula girmeden önce tüm okul çalışanlarının ateşi temassız ateş ölçer ile ölçülür ve yüksek 

ateş (37.4°C ve üzeri) saptandığında okul çalışanı aile hekimine yönlendirilir. 

11. Okula girmeden önce temassız ateş ölçer ile öğrencilerin ateşi ölçülür. Yüksek ateş (37.4°C ve 

üzeri) saptandığında öğrencinin okula girişine izin verilmez ve ebeveyn aile hekimine 

yönlendirilir. Farklı herhangi bir bulaşıcı hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin de okula girişine 

izin verilmez. 

12. Ebeveynler/veliler öğrencileri belirlenen okul girişlerine getirirler ancak içeri girmeleri 

yasaklanır. Sadece özel ihtiyaçlı öğrencilerin ebeveynleri/velileri/eğitim asistanlarının girişine 

maske takılması şartıyla izin verilir. 

13. Okul çalışanları ve öğrenciler arasında her türlü fiziksel temas içeren selamlaşma şekilleri 

yasaklanır. 

14. Öğretmenler odasını kullanan öğretmenler orada uzun süre kalmaktan kaçınmalıdırlar ve 

zorunlu olarak fiziksel mesafeye dikkat edip maske takmalıdırlar. 

15. Ebeveynler/veliler ile bilgi paylaşımı ve toplantılar telefon ya da öğretmen ve ebeveynlerin 

mutabık kalacağı bir çevrimiçi uygulama aracılığıyla veya hava şartları uygunsa açık alanda 

gerçekleşir. 

16. Okul çalışanları ve öğrencilerin sıkça temas halinde olduğu alanlar ve nesneler günde en az iki 

defa olmak üzere, her vardiyanın başlangıcında ve sonunda dezenfekte edilir. Okul, devamlı 

olarak temizlenmesi gereken alanların listesini hazırlar. 

17. Aynı sınıftaki öğrenciler aynı alanı kullanırlar ve diğer sınıflardan öğrencilerin karışmasına 

imkan tanınmaz. 

18. Her dersin sonunda, öğrenciler varmadan yarım saat önce ve öğrenciler gittikten sonra 

derslikler mutlaka havalandırılır. 
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19. Sınıflarda ders esnasında eğer hava şartları uygun ise pencere açık bırakılır. Sınıflarda (eğer 

varsa) klima ve havalandırma cihazlarının kullanımından kaçınılır. 

20. Sınıfların temizliği su, sabun/deterjan ve üretici talimatlarında virüslere karşı etkili olduğu 

belirtilen dezenfektan kullanılarak, dersler başlamadan önce, öğrencilerin okul avlusunda 

olduğu uzun teneffüs esnasında ve günlük okul faaliyetlerinin son bulmasının ardından yapılır. 

21. Atölyelerde eğitim yapılırken, öğrencilerin sağlığının korunması için, öğrencilerin tek yönlü 

olarak hareket etmelerini sağlanır ve atölyelere giriş ve çıkışlar sistematik olarak kontrol edilir. 

Bir grup öğrenci çıktıktan sonra diğer öğrenci grubunun girişine, atölye havalandırılıp, 

dezenfekte edildikten sonra izin verilir. 

22. Tuvalet kullanımı, daha az sayıda öğrenci bulunması ve mesafeye kuralına uyulması dikkate 

alınarak tertip edilir (örneğin: eğer tuvalet küçükse, içerideki öğrenci çıkana kadar diğer 

öğrenci dışarıda beklemelidir). 

23. Öğrencilerin ellerini su ve sabun ile daha sık temizleyebilmeleri adına tuvaletlerin işlevsel 

kalmaları, üretici talimatlarında virüslere karşı etkili olduğu belirtilen dezenfektan kullanarak 

daha sık temizlenmeleri ve yapılan temizliğin takip kaydı mutlaka yapılmalıdır. Dezenfektanlara 

alternatif olarak %0,05 sodyum hipoklorit (1:100 ölçeğiyle kullanılan %5 kireç) ya da üst 

yüzeylerde %70 alkol kullanılabilir. 

24. Koridorlar, merdivenler ve diğer ortak kullanım alanları öğrencilerin derste oldukları 

zamanlarda ve günlük okul faaliyetleri sona erdikten sonra sık sık temizlenirler. 

25. Jimnastik salonu, spor oyun alanları, soyunma odaları, okul yemekhanesi ve diğer yardımcı 

alanların temizliği öğrencilerin kullanımından hemen sonra yapılır. 

26. Okullar, öğrencilerin okul içerisinde tek yönlü olarak hareket etmesini, soyunma odalarındaki 

öğrenci sayısının sınırlandırılmasını ve soyunma odalarına giriş çıkışları kontrol eden bir sistem 

geliştirirler. 

27. Tam gün eğitim veren ilkokullarda, mevcut alan kapasiteleri kullanılarak, eğitimin aynı sınıftaki 

öğrencilerle aynı derslikte gerçekleştirilmesi gereklidir (farklı sınıf ve dersliklerdeki öğrencileri 

karıştırılmamalıdır). 

28. Öğrencilerin evlerinden getirdikleri beslenme çantalarının/yemeklerin doğru şekilde 

paketlenmiş olması veya hazır yemek olması gereklidir, aynı zamanda besinlerin bu 

kategorideki çocukların beslenme standart ve normlarına uygun olmalıdır. 

29. Tam gün eğitim alan öğrenciler için okulların yemekhanelerinde hazırlanan yemekler Beslenme 

Kanunu’nda belirlenen üretim ve hijyen uygulamalarına, HACCP standartlarına ve Covid-

19’dan korunma protokollerine uygun olmalıdır. 

30. Öğünler okul yemekhanesinde servis edilir ve farklı dersliklerde eğitim alan öğrencilerin temas 

kurmamasına özen gösterilir. 

31. Öğrenciler, yemekten önce ve sonra, tuvalet kullanımında önce ve sonra, dışarı çıkmadan önce 

ve sonra ve elleri kirlendiğinde ellerini yıkarlar. 

32. Spor salonunun, kütüphane ve diğer ortak alanların kullanımı aynı derslikte eğitim gören 

öğrenci gruplarıyla olmalıdır, böylece farklı dersliklerde eğitim gören öğrencilerin teması 

engellenir (örneğin: bir grup spor salonunda eğitim görürken, diğer iki grup dışarıda okul 

avlusunda veya spor sahasında eğitim görür). 

33. Ortak kullanılan alanlardan geçişlerde bir sınıftaki öğrenciler ve öğretmenler hareket ederken 

diğer sınıflardaki öğrenciler ve öğretmenler kendi sıralarını beklerler. Ayrıca geçişler esnasında 

öğretmenler öğrencileri hareket ettikleri alana ve nesnelere herhangi bir temasta 

bulunmamalarını telkin ederler. 

34. Öğrenciler sınıf içerisindeyken başkalarının (örneğin: temizlik, tamir veya yemek getirmek için) 

sınıfa girmesi ve okulda öğrenci veya çalışan olmayan kişilerin de okul binasına girmesi 

engellenmelidir. 
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35. Okulun ihtiyaçlarını okulun yan girişindeki (eğer böyle bir giriş varsa) okul görevlileri sağlar, 

ana girişi ise sadece hayati önem arz eden hizmet ve servis ekipleri zaruri olarak ellerini 

dezenfekte etmek ve gerekliyse maske ve galoş takmak tedbirine uyarak kullanabilirler 

(örneğin: içme suyu kontrolü, yemek güvenliği gibi önleyici ve salgın karşıtı tedbirler vb.). 

36. Eğer okulda koronavirüs (COVID-19) hastası veya koronavirüs (COVID-19) hastasıyla temas 

etmiş kişiler tespit edilirse, zaruri olarak maske takıp özel bir alanda izole edilmeleri gerekir, 

okul müdürü ise Halk Sağlığı Merkezi ile iletişime geçerek atılacak adımlar hakkında bilgi 

almalıdır. Okul, alınan tüm tedbirlerle ilgili rapor hazırlayarak belediyeye teslim eder, belediye 

ise raporu Eğitim ve Bilim Bakanlığı’na ulaştırır. 

37. Eğer bir öğrenci okulda olduğu esnada COVID-19 belirtileri gösterirse, öğretmen/idare çalışanı 

mutlaka maske takarak öğrenciyi ayrı bir alanda izole eder ve hemen ebeveyni/veliyi 

durumdan haberdar ederek en kısa sürede çocuğu okuldan almasını ve aile hekimine 

başvurmasını sağlar. 

38. Eğer öğrencinin koronavirüs (COVID-19) hastası olduğu tespit edilirse, Halk Sağlığı 

Merkezi’ndeki salgın hastalık idaresi haberdar edilir ve idare acil olarak öğretmen ve 

öğrencilerle anket yapıp gerçekleşen temaslarla ilgili risk seviyesini tespit eder. 

Uyarı: Devlet ilkokullarında yürütülen özel faaliyetler (kaynak merkezi olan okullar, kaynak merkezi 

olan ve yatılı hizmet veren ilkokullar, müzik ve bale okulları) nedeniyle COVID-19’dan Korunmak İçin Ek 

Önlemli Yüz Yüze Eğitim Protokolü hazırlanır. 


