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ESK COVID 19 Precautions – September 2021 

 
We appreciate that members of our community have and will continue to make sacrifices and 
compromises during this difficult time.  Our priority in all we do is the health as well as the 
uninterrupted (ideally face-to-face) education of our students.   
 
The policies below are based on the current cases and conditions on the island but are subject to 
regular review.  
 
Staff PCR/Antigen tests 
All members of staff who are vaccinated are required to carry out a PCR/Antigen test every 7 days. 
The small number of staff who are not vaccinated due to various reasons are required to carry out a 
PCR/Antigen test every 3 days. 
 
Student PCR/Antigen tests 
Secondary students are required to present a negative PCR/Antigen test every Monday morning. 
For Foundation & Primary children, we request that a negative PCR/Antigen test from a member of their 
household is presented every Monday morning. 
 
Travel Abroad 
Any members of staff, children or parents who have entered TRNC from abroad are requested not to 
return to school until a minimum 5-day period has elapsed, irrespective of country colour codes and 
vaccination status. 
 
Parents or Visitors Entering the School Buildings  
Anyone over the age of 18 entering the school buildings will be required to show their TRNC AdaPass 
(vaccination card) or present a negative Antigen/PCR test taken within the last 72 hours.  This applies to 
parents entering buildings for drop-off or collection purposes. 
 
Limiting people into the school building 
We advise that, whenever possible, meetings are held remotely via Zoom or on the telephone. If a face-
face meeting is essential, we kindly request that an appointment is made by contacting the school via 
email info@englishschoolkyrenia.org or by calling Reception on 0392 444 0475. 
 
Face Masks 
All members of staff and visitors to the school must wear face masks and practice social distancing at all 
times. Children from Year 2 and up are required to wear face masks when indoors. 
 
Thermal Cameras 
The Main building and Eco-building have been fitted with thermal cameras which automatically read the 
temperature of all those who enter.  
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Temperature checking for students 
At the beginning of the day all children will have their temperatures checked at designated temperature 
checkpoints. Any children found to have a high temperature will be re-checked after a short period of 
time and then the school Nurse will be contacted if the temperature is still found to be high. She will 
supervise the child and contact parents if necessary.  
 
School buses 
Children using the school buses will have their temperatures taken before boarding the bus and will be 
required to wear a mask. 
 
Clear signage throughout the campus 
Signs regarding social distancing and hygiene reminders (toilet hygiene, hand-washing, coughing and 
sneezing, floor markings to show which side of the corridors and stairs to use) have been added 
throughout the buildings. Signs have also been placed at the main entrance of 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. Whenever possible, classroom windows will be left open to allow 
proper ventilation of the classrooms. 
 
Hand sanitizer dispensers placed throughout the buildings  
Sensor-operated sanitizing dispensers have been placed in all school buildings. These will be checked 
daily to ensure that they are full and functioning. Every classroom in the school has also been issued with 
hand-sanitizers and children will be reminded to use them on a regular basis.  
 
Year-groups ‘bubbles’ 
Students will be kept within their own year-group bubbles where feasible. Specific entrances and exits 
have been allocated for each year-group. 
 
Separated desks in classrooms 
To promote social distancing, children will be using separated individual desks in classrooms for Years 1 
and above. 
 
Additional PSHE sessions to provide emotional support 
Extra focus will be given to the children’s emotional wellbeing at this time. Teachers will be delivering 
additional structured PSHE (personal, social, health education) lessons in all year-groups. Our School 
Counselor, Mrs. Simge Rehber, will be on hand to provide further support if required.  
 
Snack and lunchtime play arrangements  
Class timetables have been adjusted so that snack and lunch times are staggered as much as possible.  
Play areas are separated as much as possible. 
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Lunchtime dining arrangements 
The dining rooms in the Main and Eco-buildings have been organised so that social distancing is in place. 
Dining tables have a limited number of set places and all cutlery has been wrapped in sealed sets. Any 
condiments, salt, pepper, mayonnaise, ketchup etc. are given in single use packet form. The flow through 
the dining room has been adjusted so that there are separate entry and exit points. 
  
Packed Lunches 
Due to the pandemic, students are able to bring a healthy packed lunch if they wish.  Snacks/food brought 
into school must not contain any nuts due to students and staff with serious allergies. 
 
Outside Teaching Opportunities 
When possible, teachers will deliver lessons using some of our outdoor spaces. This will allow for a 
different learning environment and enable classrooms to be ventilated on a more regular basis.   
 
 

 
 
 
 

ESK COVID 19 Önlemleri - Eylül 2021 
 
Toplumumuzun geçirdiğimiz bu zor dönemde göstermiş olduğu fedakarlığı ve süreç boyunca 
göstermeye devam edecekleri bu hassasiyetini takdir ediyoruz. Önceliğimiz her zaman, 
öğrencilerimizin sağlığı ve kesintisiz (ideal olarak yüz yüze) eğitimleridir. 
 
Aşağıdaki önlemler adadaki mevcut durum ve koşullara dayanarak düzenlenmiştir. Ancak düzenli 
olarak gözden geçirilip güncellenecektir. 
 
Çalışanları PCR / Antijen Testleri  
Aşılı her personelin 7 günde bir PCR/antijen testi yaptırması gerekmektedir. Çeşitli nedenlerden dolayı 
aşılanmayan az sayıda personel ise, her 3 günde bir PCR/antijen testi yaptırmak zorundadır. 
 
Öğrenci PCR / antijen testleri 
Ortaöğretim öğrencilerinin her pazartesi sabahı negatif bir PCR / antijen testi sunmaları 
gerekmektedir.Okul öncesi ve İlköğretim çağındaki çocuklar içinse her pazartesi sabahı, ailelerinden 
birinin negatif PCR/antijen test sonucunu ibraz etmelerini istiyoruz. 
 
Yurtdışı Seyahat Durumu 
Yurt dışından KKTC'ye giriş yapan personel, çocuk veya velilerin, ülke renk kodları ve aşı durumu ne 
olursa olsun en az 5 günlük süre dolmadan okula girmemeleri gerekmektedir. 
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Okul Binalarına Giriş Yapacak Ebeveynler veya Ziyaretçiler 
Okul binalarına girecek olan 18 yaşından büyük herkesin, KKTC Adapass'ını (aşı kartı) göstermesi veya 
son 72 saat içinde alınan negatif antijen/PCR testini sunması gerekmektedir. Bu, çocuklarını okula 
bırakıp okuldan alma amacıyla binalara giriş çıkış yapan veliler içinde geçerlidir. 
 
Okul Binasına Girişleri Sınırlamak 
Mümkün olduğunca toplantılar Zoom üzerinden veya telefonla yapılacaktır. Yüz yüze görüşme 
zorunluysa, okulla e-posta yoluyla ( info@englishschoolkyrenia.org ) yada telefonla ( 0392 444 0475) 
iletişime geçilerek randevu alınmasını rica ediyoruz.  
 
Yüz Maskeleri 
Tüm personel ve ziyaretçilerimiz sürekli yüz maskelerini takmak ve sosyal mesafeyi korumak 
zorundadırlar. Year 2 ve üst sınıflarda ki çocukların içeride yüz maskesi takmaları gerekmektedir. 
 
Termal Kameralar 
Ana bina ve Eco binaya termal kameralar yerleştirilmiştir ve giren herkesin otomatik olarak ateşi 
ölçülmektedir. 
 
Öğrencilerin Ateş Ölçümleri 
Günün başlangıcında her öğrencinin kendi sınıfı için belirlenmiş ateş ölçüm kiosklarında ateşleri kontrol 
edilecektir. Herhangi bir öğrencinin ateşi yüksek çıkarsa kısa bir süre içerisinde tekrar ölçülecek ve hala 
yüksekse okulumuz hemşiresiyle iletişime geçilecektir. Hemşiremiz çocuğu gözlemleyecek ve gerekirse 
velisiyle iletişime geçecektir. 
 
Okul Otobüsleri 
Okul otobüsü kullanan öğrencilerin ateşleri otobüse binmeden önce ölçülecek. Okul otobüsü kullanan 
herkesin maske takma zorunluluğu vardır. 
 
Kampüs Boyunca Yerleştirilen Tabelalar 
Binaların tamamına sosyal mesafeye ilişkin işaretler, hijyen hatırlatmaları ( tuvalet hijyeni, el yıkama, 
öksürme ve hapşırma), koridorların ve merdivenlerin hangi tarafının kullanılacağını gösteren zemin 
işaretleri yerleştirilmiştir. Ayrıca tüm ziyaretçilere ve velilere önlemleri hatırlatmak için okulun ana 
girişine ve okul kapılarının yanınada yerleştirilmiştir. 
 
 
Geliştirilmiş Temizlik Prosedürleri 
Mutfak ve temizlik personeline okul genelinde geliştirilmiş ek bir temizlik programı verilmiştir. Mümkün 
olduğunca sınıfların havalandırılması için sınıf pencereleri açık bırakılacaktır. 
 
Binaların Her Yerine Yerleştirilmiş El Dezenfektan Dağıtıcıları 
Tüm okul binalarına dezenfektan dağıtıcılar yerleştirilmiştir. Tam ve çalışır durumda olduklarından emin 
olmak için bunlar günlük olarak kontrol edilecektir. Okuldaki her sınıfa ayrıca el dezenfektanları 
verilmiştir ve çocuklara düzenli olarak bunları kullanmaları hatırlatılacaktır. 
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Yıl grupları 
Öğrenciler, kendi yıl grubu için uygun görülmüş yerlerde olacaklardır. Her yıl grubu için özel giriş ve 
çıkışlar tahsis edilmiştir. 
 
Bireysel Çalışma Masaları 
Year 1 ve üzeri sınıflarda, sosyal mesafeyi sağlamak için tek kişilik ve birbirlerinden  ayrı bireysel sıralar 
düzenlenmiştir. 
 
Duygusal Destek Sağlamak İçin Ek PSHE Oturumları 
Bu bağlamda çocukların duygusal gelişimine ekstra odaklanılacaktır. Öğretmenler, tüm yıl gruplarına, ek 
olarak yapılandırılmış PSHE (kişisel, sosyal, sağlık eğitimi) dersleri vereceklerdir. Okul danışmanımız 
Simge Rehber, gerekirse daha fazla destek sağlamak için hazır olacaktır. 
 
Atıştırmalık ve öğle yemeği oyun düzenlemeleri 
Atıştırmalık ve öğle yemeği saatleri mümkün olduğunca gün içerisine dengeli bir şekilde dağıtılarak 
yapılmıştır. Grupların oyun alanlarıda mümkün olduğunca ayrılmıştır. 
 
Öğlen Yemeği Düzenlemeleri 
Ana ve Eko-binalardaki yemek salonları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir ve her 
yemek masasına limitli sayıda kapalı çatal bıçak setlerine sahiptir. Yemek salonunda ki giriş ve çıkışlar 
ayrı noktalardan yapılacaktır. 
 
Paket Yemekler 
Pandemi nedeniyle öğrenciler isterlerse kendi yemeklerini getirebilirler. Okula getirilen atıştırmalık ve 
yiyecekler, öğretmen yada örencilerde oluşabilecek ciddi allerjiler nedeniyle kuruyemiş içermemelidir. 
 
Açık Havada Ders 
Mümkün olduğunda, öğretmenler bazı açık alanlarımızı kullanarak dersler vereceklerdir. Böylece farklı 
bir öğrenme ortamı sağlanarak, sınıfların daha düzenli olarak havalandırılması gerçekleştirilecektir. 
 
 


