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ESK Secondary COVID-19 Safety Measures 

 
Staff training 
Throughout the school, every member of staff has received enhanced training to ensure that our 
bespoke policies and procedures are followed at all times. Secondary staff were involved in a variety of 
meetings during the INSET (in-service training) week at the beginning of the year where specific 
procedures were focused upon for the homeroom, year, and key stage levels. Such training has been 
ongoing since the beginning of the year and will continue to be updated and furthered whenever 
circumstances require. 
 
Face masks 
All staff and students must wear a face mask at all times except when eating and when outdoors. Both 
disposable surgical masks and washable cloth masks are acceptable, but plastic face shields/visors are 
not. If the mask gets dirty, wet or damaged, the old mask should be disposed of as instructed in 
Homeroom, hands should be washed or sanitized, and the mask replaced with a new one. 
 
Limiting people into the school building 
Ministry guidelines state that parents and visitors should not be allowed into the school building when 
school is in session unless there is an emergency. We kindly request that visits are made by appointment 
only by contacting the school via email info@englishschoolkyrenia.org or by calling our Secondary 
Administrator Ms Gumush (0392 444 2301) or Reception (0392 444 0375) as appropriate.  
 
New procedures for drop off /collection and entry/exit 
Specific entrances and exits have been allocated for different year-groups/key stages. Details of these 
procedures will be provided.  
 
Temperature checking procedures 
The main building has been fitted with thermal cameras. At the beginning of the day, all staff and 
students will have their temperatures taken at specific temperature checkpoints. Anyone found to have 
a high temperature will be re-checked after a short period of time.  If the temperature is still found to be 
high, the student will be accompanied by a teacher to the relevant isolation room and will be supervised 
until collected by a parent.   
 
Bus information 
Students using the school buses will have their temperatures taken before boarding the bus. Seating has 
been allocated to allow for social distancing and to minimise the number of students passing each other 
as they board and leave the bus. 
 
Clear signage throughout all buildings to remind pupils about social distancing and hygiene measures 
Signs regarding social distancing, hygiene reminders (toilet hygiene, hand-washing, coughing and 
sneezing), and floor markings to show which side of the corridors and stairs to use have been added 
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throughout the buildings. Signs have also been placed at the main entrance to the school and beside the 
school doors to remind all visitors and parents of the expectations. 
 
Enhanced cleaning procedures  
The kitchen and cleaning staff have received additional training and an enhanced cleaning schedule has 
been introduced throughout the school. Additional procedures have been established to ensure that 
students’ desks and other areas of the classroom are cleaned on a regular basis. Whenever possible, 
classroom windows will be left open to allow ventilation of the classrooms. 
 
Hand sanitizer dispensers placed throughout the buildings  
Remotely operated sanitizing dispensers have been placed in all corridors and common areas of the 
school buildings. These will be checked on a daily basis to ensure that they are full and functioning. 
Every classroom in the school has also been issued with hand-sanitizers and students will be reminded 
to use them on a regular basis.  
 
Key Stages limited to working in ‘bubbles’ 
To limit the potential spread of viruses or bacteria, students will be located and working primarily within 
key stage ‘bubbles’. This means that students will not be freely mixing with other students outside of 
their own key stage groups and, whenever feasible, will be restricted to interaction with smaller groups. 
Break and lunchtime arrangements have been altered so that such bubbles can be accommodated to 
the greatest extent possible.  
 
A maximum of 20 students will be taught in a class 
Ministry requirements state that physical class sizes cannot exceed 20 students. Class numbers have 
been adjusted, therefore, so that no classes are above 20 students.  
 
PE, Computing and Music curriculums adapted  
We have adapted our curriculums and lessons to ensure that shared resources are avoided as much as 
possible. This is especially the case in the subjects of Music, PE and Computer Science, where special 
resources are often required. Subject leaders have adjusted the curriculums in these areas, which means 
that objectives can still be delivered during lessons without the use of shared resources.  All students 
taking Computer Science are advised to bring a basic/standard keyboard and mouse for use in lessons, 
to be kept in their lockers for convenience. 
 
Additional PSHE sessions to provide emotional support 
Extra focus will be given to the students’ emotional wellbeing at this time. Teachers have already begun 
delivering additional structured PSHE (Personal, Social, Health Education) sessions in all year groups. Our 
School Counselor, Mrs. Simge Rehber, will be on hand to provide further support if required. 
 
Break and lunch arrangements  
Areas for use during morning break and lunchtimes have been split so that each key stage has its own 
separate space and can remain within its key stage group bubble. Class timetables have been adjusted 
so that break and lunch start/end times are staggered. The number of supervision staff has also been 
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increased during these times. For Key Stage 3, snacks will be on sale on trolleys during morning break 
and at the end of the school day.  All snacks will be individually sealed. All trolleys will have a sanitizing 
gel dispenser and a sign reminding students to sanitize their hands after touching money, before picking 
up their snack.  Café ESK will be open for use by students in Key Stage 4.  A new café kiosk has been built 
on the upper terrace for use by students in Key Stage 5. 
 
Lunchtime dining arrangements 
The dining room has been organised so that social distancing is in place and each dining table has been 
limited to four seats. Cutlery is put through a professional sanitizing machine before being individually 
wrapped. Any condiments such as salt, pepper, mayonnaise, ketchup will be in single use sachet form. 
The flow through the dining room has been adjusted so that there are separate entry and exit points. As 
a temporary measure under the current circumstances, students are permitted to bring in packed 
lunches if they wish.  All lunches must be free of nuts and be consumed in the dining hall at the 
designated times. 

              

 
 
 

 

ESK Ortaokul ve Lise İçin Covid -19 Önlemleri 
 

Personel Eğitimi 
Okulumuzun bütün çalışanları, yıl boyunca, eğitim politikamız ve prosedürlerimizin öngördüğü şekilde 
güncellenmiş ve geliştirilmiş bir eğitim aldılar. Ortaokul ve lise calışanları, eğitim yılı baslangıcı INSET 
(Hizmet İçi Eğitim) haftasında yıl ve seviye gruplarına özel yöntemlere odaklı çeşitli toplantılara 
katıldılar. Sene başında başlamış ve devam etmekte olan personel eğitimi, gerekli görüldüğü süre 
boyunca güncellenerek verilmeye devam edilecektir. 

 

Yüz Maskesi 
Bütün çalışanlar ve öğrenciler, yemek ve açık havada bulundukları süreç dışında, maske takmak 
zorundadır. Yıkanabilir ya da tıbbi maskeler kullanılabilir ama plastik yüz siperliklerinin kullanımına izin 
verilmemektedir. Eğer kullanılan maske kirlenir ya da herhangi bir sekilde zarar görürse (ıslanma, 
yırtılma vb.) sınıflarda gösterilen talimatlara uygun bir sekilde atılmalı ve eller yıkanıp dezenfekte 
edilerek maske yenisiyle değistirilmelidir. 

 
Okul Binasına Girişlerin Kısıtlanması 
Bakanlığın almış olduğu kararlar gereğince, acil bir durum olmadığı sürece, veliler de dahil olmak 
üzere, hiç kimsenin okul binasına giriş yapmasına izin verilmemektedir. Siz velilerimizden okula 
yapacağınız ziyaretleriniz için, e-mail (info@englishschoolkyrenia.org) ya da ortaokul ve lise 
koordinatörümüz Bayan Gumush (0392 444 2301) veya Resepsiyona ait (0392 444 0375) telefonlarla 
iletişime geçerek randevu almanızı önemle rica ediyoruz. 



  
 

 

THE ENGLISH SCHOOL OF KYRENIA 
an exceptional school 

                             

Bilim Sokak 
Bellapais – Kyrenia 
North Cyprus 
Kibris – 99320 
 

Phone: +90 392 815 0420 
Fax: +90 392 815 7140 
Email: info@englishschoolkyrenia.org 
Web: englishschoolkyrenia.org 

 

 

Okula Bırakılma- Okuldan Alınma / Giriş-Çıkış İçin Yeni Düzenlemeler 
Farklı yaş grupları ve sınıflar için özel giriş ve çıkışlar tahsis edildi. Bu prosedürlerin ayrıntıları ile 
ilgili bilgindirme daha sonra yapılacaktır. 
 
Ateş Ölçüm Prosedürleri 
Okulumuzun ana binası termal kameralar ile donatılmıştır ve ayrıca günün başında, tüm personel ve 
öğrencilerin ateşleri belirli ateş ölçüm noktalarında ölçülecektir. Herhangi birinde yüksek ateşe 
rastlanırsa, kısa bir süre sonra tekrar kontrol edilecektir. Eğer ateş haâlâ yüksekse, öğrenci bir öğretmen 
eşliğinde izolasyon odasında ebeveyni tarafından alınıncaya kadar bekletilecektir.  

 
Okul Otobüsü Bilgileri 
Okul otobüsünü kullanan her öğrencinin otobüse binmeden önce ateşi ölçülecektir. Sosyal mesafeyi 
korumak ve öğrencilerin birbirleriyle temasını en aza indirgemek için onlara özel koltuklar tahsis 
edilmistir. 
 
Öğrencilere Sosyal Mesafe ve Hijyen Önlemlerini Hatırlatmak İçin Tüm Binalara Açık İşaretler 
Yerleştirilmesi 
Binaların tamamına sosyal mesafeye ilişkin işaretler, hijyen hatırlatmaları (tuvalet hijyeni, el yıkama, 
öksürme ve hapşırma vb.), koridorların ve merdivenlerin hangi tarafının kullanılacağını gösteren zemin 
işaretleri yerleştirilmiştir. Ayrıca tüm ziyaretçilere ve velilere de önlemleri hatırlatmak için okulun ana 
girişine ve okul kapılarının yanına da bu işaretler konumlandırılmıştır. 

 

Gelişmiş Temizlik Prosedürleri 
Mutfak ve temizlik personeline okul genelinde geliştirilmiş ek bir temizlik programı verilmiştir. 
Öğretmenler ve eğitim asistanları, masaların ve sınıftaki diğer alanların gün boyunca düzenli olarak 
temizlenmesini sağlamak için ek prosedürleri takip edeceklerdir. Mümkün olduğunca, sınıfların 
havalandırılması için sınıf pencereleri açık bırakılacak ve sık sık havalandırma yapılacaktır.  

 
Binaların Her Yerine Yerleştirilmiş El Dezenfektan Dağıtıcıları 
Okulun tüm koridorlarına ve ortak alanlarına uzaktan denetlenebilir dezenfektan dağıtıcılar 
yerleştirilmiştir. Bunların tam ve çalışır durumda olduklarından emin olmak için günlük olarak kontrol 
edilmektedir. Ayrıca, okuldaki her sınıfa el dezenfektanları konulmuştur ve öğrencilere bunları düzenli 
olarak kullanmaları sıklıkla hatırlatılacaktır. 
 
Yıl Grupları Kendileri İçin Belirlenen Yerlerde Çalışmakla Sınırlandırılmıştır 
Herhangi bir virüs ya da bakterinin potansiyel yayılımını önlemek amacıyla, her bir yıl grubu için 
belirlenen yerlerde çalışmakla sınırlandırılmıştır. Bunun anlamı; bir yıl grubu kendi grupları dışındaki 
öğrencilerle serbestçe bir araya gelemeyecek ve kendi içlerinde de mümkün olduğunca küçük gruplar 
halinde etkileşime geçeceklerdir. Teneffüsler ve öğlen yemekleri de bu uygulama doğrultusunda, 
mümkün olduğunca, en kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. 
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En Fazla 20 Öğrenciye Eğitim Verecek Şekilde Düzenlenmiş Sınıflar 
Bakanlığın, sınıfların 20 öğrenciden fazla olamayacağı koşulu kapsamında, sınıf mevcutları her bir 
sınıfta 20 öğrenciden fazla öğrenci olmayacak şekilde düzenlenmiştir. 
 

Beden Eğitimi, Bilgisayar ve Müzik Dersleri Müfredat Güncellemesi 
Müfredatımızı ve derslerimizi; özellikle de özel kaynakların en sık kullanılması gereken (Müzik, 
Bilgisayar ve Beden Eğitimi gibi) dersler için paylaşılan kaynakların mümkün olduğunca kullanılmaması 
şeklinde düzenledik. Bu tür derslerin liderleri, özellikle kaynakların sıklıkla gerekli olduğu bu alanlardaki 
müfredatları tekrar düzenlediler. Bu da hedeflerin paylaşılan kaynaklar kullanılmadan dersler sırasında 
da yerine getirilebileceği anlamına gelmektedir. Bilgisayar dersi alan tüm öğrencilere, onlara kolaylık 
sağlaması açısından, dolaplarında muhafaza edebilecekleri, temel/standart bir klavye ve farenin 
(mouse) derslerde kullanılmak üzere getirilmesi önerilmektedir. 
 
Duygusal Destek Sağlamak İçin Ek PSHE Oturumları 
Bu bağlamda öğrencilerin duygusal gelişimine ekstra odaklanılmaktadır. Öğretmenlerimiz, hali hazırda, 
tüm yıl gruplarında ek olarak, yapılandırılmış PSHE (kişisel, sosyal, sağlık eğitimi) oturumları sunmaya 
başladılar. Ayrıca Okulumuzun Psikolojik Danışman ve Rehberi Simge Rehber, gerekli olduğu takdirde, 
destek sağlamak için her zaman hazır durumdadır. 
 
Teneffüs ve Öğle Yemeği Düzenlemeleri 

Her bir yıl grubu, teneffüsler ve öğlen yemekleri için kendi gruplarına ayrılan alanları 
kullanacaklardır. Ders programları, teneffüs ve öğlen yemeği başlangıç ve bitiş saatleri her yıl 
grubuna göre kademeli olarak uygulanacak şekilde düzenlendi ve bu süreçler için denetim personeli 
sayısı artırıldı. 7, 8 ve 9. sınıf öğrencileri için sabah teneffüslerinde ve okul çıkışında, el arabalarında 
olmak üzere atıştırmalıklar satılıyor olacaktır. 
Atıştırmalıklarin her biri tek tek kilitli paketler şeklindedir. Bütün el arabalarında, el dezenfektanı ile 
birlikte, öğrencilere paraya dokunduktan sonra ve atıştırmalıklarını almadan önce ellerini dezenfekte 
etmeleri gerektiğini hatırlatan işaretler ve yazılar bulunacaktır. 10 ve 11. sınıf öğrencileri için ESK Café 
hizmet veriyor olacaktır.   
12 ve 13. sınıf öğrencilerinin kullanımı içinse yeni bir kafeterya inşa edilmiştir. 
 

Öğle Yemeği Düzenlemeleri 
Yemek salonu, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir ve her bir yemek masası dört kişilik 
olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Çatal bıçak takımları masaya konmadan önce profesyonel dezenfektan 
makinelerinde dezenfekte edilip paket şeklinde kullanıma sunulmaktadır. Her türlü çeşni, tuz, karabiber, 
mayonez, ketçap vb. tek kullanımlık paketler halinde verilmektedir. Yemek salonundaki akış, giriş ve çıkış 
noktaları ayrı ayrı olacak şekilde düzenlenmiştir. Mevcut koşullar altında geçici bir önlem olarak, 
öğrenciler istedikleri takdirde paketlenmiş bir şekilde öğlen yemeği getirebilirler (kuruyemiş hariç).  

Tüm yemeklerin belirlenen saatlerde yemek salonunda tüketilmesi gerekmektedir.  
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