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ESK Primary 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. Primary staff were involved in a variety of 
meetings during the INSET (in service training) week at the beginning of the year where year-group 
specific procedures were focused upon. 
 
Face masks 
All staff and children must wear a face mask at all times except when eating and when outdoors. 
 
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 Reception on 0392 
444 0375.  
 
Installation of thermal cameras at the entrances to the main buildings 
The Main building and Eco-building have been fitted with thermal cameras which automatically read the 
temperature of all those who enter. The Eco-building doors have been set so that one is used for entry 
and one for exit. Every member of staff, pupil and essential visitor will have their temperatures taken 
upon entry. 
 
Temperature checking procedures set up for every year-group 
At the beginning of the day all children will have their temperatures taken at temperature checkpoints 
for Years 2 – 6 and as they enter their classrooms for Years Pre-Nursery - Year 1. Any children 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 child will be accompanied by a teaching assistant to the relevant isolation room (we have 
one in each building) and will be supervised until collected by a parent.  Please see the attached 
document ‘What to do in the case of a symptomatic student’ for further details. 
 
Bus information 
Children using the school busses will have their temperatures taken before boarding the bus. Seating 
has been allocated to allow for social distancing and to minimise the number of children passing each 
other as they board and leave the bus. 
 
New procedures for drop off and collection  
Specific entrances and exits have been allocated for each year-group. These will be in use during drop-
off and collection times. Details of these procedures can be found in the Parent Information packs which 
have been emailed to all parents. If you are unsure of the drop-off or collection points for your child, 
please contact the school. 
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Clear signage throughout all of the buildings to remind pupils about social distancing and hygiene 
measures 
Signs regarding social distancing, 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 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. Teachers and Teaching Assistants will be following additional 
procedures to ensure that the children’s desks and other areas of the classroom are cleaned on a 
regular basis during the day. 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 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 children will be reminded to use them on a regular basis.  
 
Year-groups limited to working in ‘bubbles’ 
To limit the potential spread of any virus or bacteria, the children and teachers will be working within 
year-group ‘bubbles’. This means that children will not be mixing with other pupils or teachers outside 
of their own year-groups whilst in school. Break and lunchtime arrangements have been altered so that 
year-group bubbles can be accommodated.  
 
Reduced class sizes so that a maximum of 20 children will be taught in a class 
Ministry requirements state that class sizes cannot exceed 20 children. Year-group numbers have been 
adjusted where possible so that no classes are above 20 children. In cases where this was not possible, 
an additional small-group teaching unit has been introduced.  
 
Children in Years 1 – 6 have their own individual desks 
Individual desks have been arranged in classes for years 1 – 6. Within the classrooms, desks have been 
arranged so that they are separated from each other to ensure social distancing. 
 
Children are taught in classes for the day not mixed ability sets 
This year, lessons will be delivered to children whilst they are in their class groups. Teachers will be 
delivering a differentiated curriculum to ensure that learners of all abilities are catered for. Pupils 
learning Turkish as an Additional Language will be taught in a separate group and their desks will be 
thoroughly cleaned and disinfected after each use.  
 
PE, Computing and Music curriculum adapted due to use of resources 
We have adapted our curriculum to ensure that shared resources are not used. This has been especially 
focused upon in the subjects of Music, Physical Education and Computing where resources are often 
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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. 
 
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. Opportunities 
for informal discussion have been added to timetables and our School Counselor, Mrs. Simge Rehber, 
will be on hand to provide further support if required. 
 
Playtime arrangements  
Play areas for morning break and lunchtimes have been split so that each year-group has its own 
separate space and can remain within its year-group bubble. Class timetables have been adjusted so 
that outside times are staggered; the number of supervision staff has also been increased during these 
times. 
 
Morning snack 
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 children to 
sanitize their hands after touching money, before picking up their snack. 
 
Lunchtime dining arrangements 
The dining rooms in the Main and Eco-buildings have 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, salt, pepper, mayonnaise, ketchup etc. are 
given in single use sachet form. The flow through the dining room has been adjusted so that there are 
separate entry and exit points.  
 
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 İlkokul Covid-19 Güvenlik Önlemleri 
 
Personel Eğitimi 
Okulumuzda ki her çalışan yıl boyunca, eğitim politikamız ve prosedürlerimizin öngördüğü şekilde   
güncellenmiş ve geliştirilmiş bir eğitim aldılar. İlkokul çalışanları eğitim yılı başlangıcı inset ( hizmet içi 
eğitim) haftasında , yaş gruplarına özel prosedürler odaklı çeşitli toplantılara katıldılar. 
 
Yüz Maskesi 

Bütün çalışanlar yemek ve açıkhavada bulundukları zamanlar dışında maske giymek zorundadırlar. 
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İnsanların Okul Binasına Girişlerinin Kısıtlanması 
Bakanlığın almış olduğu kurallar gereğince, veliler dahil hiç kimsenin okul binasına giriş yapılmasına acil 
bir durum olmadığı sürece izin verilmemektedir. Siz velilerimizden okula yapacağınız ziyaretleriniz için, e-
mail ( info@englishschoolkyrenia.org ) yada 0392 4440375 no lu telefonla iletişime geçerek randevu 
almanızı rica ediyoruz. 
 
Ana Binaların Girişlerine Termal Kameraların Yerleştirilmesi 
Ana bina ve eko binaya, giriş yapacak herkesin ateşini otomatik olarak ölçecek termal kameralar 
yerleştirildi. Eko bina kapılarının biri giriş diğeri çıkış olacak şekilde ayarlandı . 
 
Bütün Yaş  Grupları İçin Ateş Ölçüm Prosedürleri 
Günün başlangıcında bütün çocukların ateşleri ateş ölçüm noktalarında ölçülecektir. 1.sınıf - 5.sınıflar için 
bulundukları sınıfların girişlerinde. Okul öncesi, ana okulu ve 1. Sınıflar sınıflarına geldiklerinde. 
Çocuklardan herhangi birinde yüksek ateşe rastlanırsa kısa bir süre içinde tekrar ölçüm yapılacak Eğer 
ateş hala yüksekse, asistan öğretmen gözetiminde,  bulundukları binanın izolasyon odasında ailesi 
tarafından alınıncaya kadar bekleyeceklerdir.( Her binada birer tane izolasyon odamız 
bulunmaktadır.)Herhangi bir semptomatik durumda ne yapılması gerektiği detaylarıyla ilgili olarak 
ekteki dokümanı incelemenizi rica ediyoruz 
  
Okul Otobüsü Bilgileri 
Otobüse biniş ve inişlerde  sosyal mesafeyi korumak ve çocukların birbirleriyle temasını en aza 
indirgemek için çocuklara özel koltuklar tahsis edilmiştir ve çocukların ateşleri otobüse binmeden önce 
ölçülecektir. 
 
Öğrencilerin Okula Bırakılması Ve Okuldan Alınmasıyla İlgili Yeni Düzenlemeler 
Her yaş grubu için  okula bırakılma ve okuldan alınma zamanlarına göre, belli giriş ve çıkışlar tahsis 
edilmiştir Bu prosedürlerin ayrıntılarına ebeveyn bilgilendirme paketi adı altında tüm velilerimize 
gönderdiğimiz  e-mail de ulaşabilirsiniz. Eğer çocuğunuzu okuldan alacağınız ve / veya okula 
bırakacağınız noktalar hakkında emin değilseniz lütfen okulla iletişime geçiniz. 
 
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, 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. 
 
Gelişmiş Temizlik Prosedürleri  
Mutfak ve temizlik personeline okul genelinde geliştirilmiş ek bir temizlik programı verilmiştir. 
Öğretmenler ve Öğretim Asistanları, çocuk masalarının ve sınıftaki diğer alanların gün boyunca düzenli 
olarak temizlenmesini sağlamak için ek prosedürleri takip edeceklerdir. Mümkün olduğunda, sınıfların 
havalandırılması için sınıf pencereleri açık bırakılacaktır. 
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Binaların Her Yerine Yerleştirilmiş El Dezenfektan Dağıtıcıları 
Tüm okul binalarına uzaktan denetlenebilir 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. 
 
Yaş Grupları 'balonlarda' Çalışmakla Sınırlandırılmıştır 
Herhangi bir virüs veya bakterinin potansiyel yayılmasını sınırlamak için çocuklar ve öğretmenler yaş 
grubu 'baloncukları' içinde çalışacaklardır. Bu, çocukların okuldayken kendi sınıflarının dışındaki diğer 
öğrenciler veya öğretmenlerle karışmayacağı anlamına gelir. Yaş grubu balonlarının yerleştirilebilmesi 
için mola ve öğle yemeği düzenlemeleri yeniden yapılmıştır. 
 
Bir Sınıfta En Fazla 20 Çocuğa Eğitim Verilecek Şekilde Düzenlenmiş Sınıflar 
Bakanlığın, sınıfların 20 çocuktan fazla olamayacağı koşulu kapsamında,  sınıf mevcutları her sınıfta 
20'den fazla çocuk olmayacak şekilde ayarlanmıştır. Bunun mümkün olmadığı durumlarda, ek bir küçük 
öğretim grubu oluşturulacaktır. 
 
1-6. Sınıftaki Çocukların Kendi Masaları Vardır 
1 - 6 yaş arası sınıflarda, sosyal mesafeyi sağlamak için tek kişilik ve birbirlerinden  ayrı bireysel sıralar 
düzenlenmiştir. 
 
Çocuklara Gün Boyunca Kendi Sınıflarında Ders Verilecektir 
Bu yıl  dersler çocuklara kendi sınıf grupları içinde verilecektir. Öğretmenler, tüm becerilere sahip 
öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak için farklılaştırılmış bir müfredat sunacak. Ek Dil olarak Türkçe 
öğrenen öğrenciler ayrı bir grupta ders görecek ve her kullanımdan sonra sıraları iyice temizlenip 
dezenfekte edilecektir. 
 
Kaynakların Kullanımı Nedeniyle Uyarlanan Beden Eğitimi, Bilgisayar ve Müzik Müfredatı 
Müfredatımızı özellikle Müzik,Bilgisayar ve Beden Eğitimi dersleri için  paylaşılan kaynakların 
kullanılmaması şeklinde düzenledik. Konu liderleri, özellikle kaynakların sıklıkla gerekli olduğu bu 
alanlardaki müfredatları ayarladılar, bu da hedeflerin, paylaşılan kaynaklar kullanılmadan dersler 
sırasında da yerine getirilebileceği anlamına gelmektedir. 
 
Duygusal Destek Sağlamak İçin Ek PSHE Oturumları 
Bu bağlamda çocukların duygusal gelişimine ekstra odaklanılacaktır. Öğretmenler, tüm yıl gruplarında ek 
olarak yapılandırılmış PSHE (kişisel, sosyal, sağlık eğitimi) dersleri vereceklerdir. Ders programlarına gayri 
resmi tartışma fırsatları eklenmiştir ve okul danışmanımız Simge Rehber, gerekirse daha fazla destek 
sağlamak için hazır olacaktır. 
 
Oyun Zamanı Düzenlemeleri 
Oyun alanları; sabah tenefüsü ve öğlen yemeği saatleri için her yaş grubunun kendine özgü ve yaş grubu 
balonu içinde kalabileceği şekilde düzenlenmiştir. Sınıf çizelgeleri ve dışarıda geçirecekleri zamanlar 
kademeli olacak şekilde ayarlanmış ve ayrıca bu süreçlerde ki denetim personelinin sayısı da arttırılmıştır. 
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Sabah Atıştırmalıkları 
Atıştırmalıklar gün boyunca tenefüslerde el arabalarından satin alınarak temin edilebilir.Bütün 
atıştırmalıklar tek tek kilitli paketler şeklinde olacaktır.Bütün el arabalarında el dezenfektanı ile birlikte, 
çocuklara paraya dokunduktan sonra ve de atıştırmalıklarını almadan önce ellerini dezenfekte etmeleri 
gerektiğini hatırlatan işaretler ve yazılar bulunacaktır. 
 
Öğle Yemeği Yemek Düzenlemeleri 
Ana ve Eko-binalardaki yemek salonları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiştir ve her 
yemek masası dört kişilik olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Çatal bıçak takımları masaya konmadan  önce 
profesyonel dezenfektan makinelerinde dezenfekte edilir ve setlere sarılır. Her türlü çeşni, tuz, karabiber, 
mayonez, ketçap vb. tek kullanımlık paketler halinde verilmektedir. Yemek salonunda ki akış, ayrı giriş ve 
çıkış noktaları olacak şekilde ayarlanmıştır.  
 
Açık Havada  Eğitim Fırsatları 
Mümkün olduğunda öğretmenler belirli açık alanlarda da dersler vereceklerdir. Bu, farklı bir öğrenme 
ortamına izin verecek ve sınıfların daha düzenli bir şekilde havalandırılmasını sağlayacaktır. 
 

 


