
 

 
 
 

PANDEMİ NEDENİYLE SINAV İÇİN ALINAN ÖNLEMLER 
 

• Tüm idareci, öğretmen, personel ve aday öğrencilerin HES kodları, sistemden sınav 
öncesinde kontrol edilerek temaslı veya risk grubunda bulunanlar okula giriş 
yapamayacaktır. 

 

• Okulumuzun tamamı her sınav seansından önce covid-19 pandemi önlemlerine uygun 
olarak nano-gümüş teknolojisiyle dezenfekte edilecektir. 

 
•  Nano-gümüş tanecikleri 9 saat havada asılı kaldığından bulaş riskini minimum 

seviyeye indirir. Maske ve sosyal mesafe önlemleri de devreye girdiğinde bulaş riski 
hiç yok denecek kadar azdır. 

 

• Öğrenciler, okul bahçesinden içeri mutlaka ağız ve burunlarını örtecek şekilde N95 ya da çift 
cerrahi maske takmış olarak gelecekler okulda bulundukları sürece maskelerini 
çıkartmayacaklardır. Yanlarında en az 1 adet yedek maske bulunduracaklardır. 

 

• Öğrenciler, okul bahçesinden içeri alınırken yaka kartı olan görevlilerimiz eşlik edecektir. 
Veliler okul bahçesine giriş yapmayacaklardır.  

 
• Öğrenciler, bahçe girişinde bulunan dezenfeksiyon istasyonlarında okul görevlilerinin 

eşliğinde sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte edeceklerdir. 
 

• Öğrenciler, okul kapısı girişindeki ayakkabı dezenfeksiyon paspasında okul görevlilerinin 
eşliğinde ayakkabı altı iyice ıslanana kadar ayakkabılarını dezenfekte edeceklerdir. 
 

• Öğrencilerin okul girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacaktır. 37,5 derece ve 
üzerinde ateşi tespit edilen öğrenciler sınava katılamayacaklardır. 

 

• Öğrenciler, sosyal mesafeye uygun olarak seyreltilmiş sıralarda oturacaklardır. 
 

• Öğrencilerimiz sınavdayken veliler, okulumuz konferans salonunda Ankara E.K. Koleji 
eğitim–öğretim sistemi bilgilendirme toplantısına katılabilirler. 

 

• Öğrenciler, sınava 2 adet yumuşak uçlu kalem, silgi ve kalemtraş getireceklerdir. Öğrencilerin 
arasında hiçbir şekilde materyal alışverişine izin verilmeyecektir. 
 

• Sınava gelirken su dışında yiyecek ve içecek getirmek kesinlikle yasaktır. Bu nedenle 
öğrencilerin sınava tok karnına gelmeleri gerekmektedir. Öğrenciler sınav boyunca yetecek 
miktarda içme suyunu yanlarında getireceklerdir. Su ihtiyacı olduğunda gözetmen öğretmen 
eşliğinde koridorda duvara doğru dönüp suyunu içecek ve sınıfına geri dönecektir. 
 

• Burun akıntısı, hapşırık, öksürük boğaz ağrısı, ateş, eklem ağrısı, halsizlik gibi belirtileri olan 
öğrenciler; sınava alınmayacaktır. 
	

ANKARA	E.K.	KOLEJİ	
										KURUCU		

							 			Dr.	Sultan	Batur	
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
PANDEMİ NEDENİYLE VELİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ÖNLEMLERİ 

 
 

• Okulumuza aday öğrencilerimiz sınavdayken velilerine okulumuz konferans salonunda Ankara E.K. 
Koleji eğitim öğretim sistemi bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.  
 

• Toplantımızda; velilerimizin varsa soruları cevaplandırılacaktır. 
 

 
• Misafirlerimiz konferans salonuna okulumuzun C kapısından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 

giriş yapacaklardır. 
 

• Girişte görevlilerimiz tarafından hes kodu sorgulaması yapılacaktır (riskli - temaslı kişiler kesinlikle 
toplantıya kesinlikle alınmayacaktır.) 

 
 

• Misafirlerimiz toplantıya ağız ve burnu örtecek şekilde takılmış N95 ya da çift cerrahi maske ile 
katılacaklardır.  
 

• Konferans salonumuz her toplantıdan önce nano -gümüş teknolojisi ile dezenfekte edilmiş 
olacaktır.  
 

• Nano-gümüş tanecikleri 9 saat havada asılı kaldığından bulaş riskini minimum 
seviyeye indirir. Maske ve sosyal mesafe önlemleri de devreye girdiğinde bulaş riski 
hiç yok denecek kadar azdır. 

 

• Toplantı kontenjanımız sınırlı olup, misafirlerimiz konferans salonunda yalnızca işaretli koltuklara 
oturabileceklerdir. 
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