
OKULA DÖNÜŞ 
YAŞAM REHBERİ

MEV Koleji Özel Ankara Okulları



MEV Koleji Özel Ankara Okulları



1. GİRİŞ

2. Okul İç�nde Alınan Önlemler

2.1. Okulumuzda Alınan Genel Önlemler

2.2. Okulumuzda G�r�ş-Çıkışlara Yönel�k Alınan Önlemler 

2.3. Tem�zl�k ve Dezenfeks�yon Kuralları

2.4. Sağlık ve Güvenl�k Kuralları

2.5. Okul Önces� Bölümü Kuralları

2.6. Eğ�t�m Alanlarında Alınan Önlemler ve Kurallar

2.7 Okullarda Öğrenc�ler, Öğretmenler ve D�ğer  

Çalışanlara Yönel�k Alınması Gereken Önlemler

2.8 Yemekhane Kuralları

2.9 Serv�s Kuralları

2.10. Havuz ve Spor Tes�s� Kuralları

İÇİNDEKİLER

3. Okul İç� Uyarı Görseller�

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

2.10. Ek-1 16



Korona V�rüs (Cov�d-19) salgını sonrası okula dönüş dönem� �ç�n 

hep�m�z�n üzer�ne düşen görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. 

Okulumuzda T.C Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Salgın 

Yönet�m� ve Çalışma Rehber�” kapsamında koruyucu önlemler alınmıştır. 

Bu rehber çocuklarımız, okul personel�m�z ve s�z değerl� vel�ler�m�z�n 

sağlığını korumak ve güvenl� b�r okul yaşantısına rehber olmak amacıyla 

hazırlanmıştır. Süreç �çer�s�nde resm� makamlar tarafından uygulanan 

önlem ve tedb�rler değ�ş�kl�k gösterd�ğ� takt�rde s�zlerle paylaşılacaktır. 

Öğrenc�ler�m�z okula başladıklarında yen� normal hayata uyumda 

rehberl�k ve ps�koloj�k danışmanlarımız, öğretmenler�m�z ve sağlık 

b�r�m�m�z tarafından gerekl� b�lg�lend�rme yapılarak destekleneceklerd�r. 

 Sağlıklı günler� hep beraber yaşamak adına kurallara t�t�zl�kle 

uyulması önem arz etmekted�r. 

 Saygılarımızla. 
MEV Kolej� Özel Ankara Okulları
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G�r�şlerde öğrenc�ler�m�z�n ateşler� ölçülecek, olası b�r yüksek ateş durumunda 

öğrenc�ler�m�z �zolasyon odalarına alınacaktır. Odaya alınan öğrenc�m�z�n ateş� okul 

hemş�rem�z tarafından bell� aralıklarla ölçülecek ve ateş�n düşmemes� hal�nde 

vel�m�ze b�lg� ver�lerek, öğrenc�m�z sağlık kuruluşuna yönlend�r�lecek ve sonucunun 

tak�b� yapılacaktır.

Okulumuzda Alınan Genel Önlemler:

Süreçle �lg�l� tedb�rler�n alınması, uygulanması ve denetlenmes� amacıyla Okul Sağlık 

ve H�jyen Kurulu ve Denetleme B�r�m� oluşturulmuştur. 

Okul �ç� ortak kullanım alanlarında ve okul bahçes�nde sosyal mesafey� bel�rley�c� 

�şaretlemeler yapılmıştır.

Sınıf, yemekhane, kant�n vb. toplu kullanım alanlarında k�ş�ler arasındak� sosyal 

mesafe en az 1 metre olacak şek�lde düzenlenm�şt�r. 

Okulların açılmasıyla vel�lere özel olarak hazırlanan bu rehber ve “B�lg�lend�rme 
Formu ve Taahhütname” (Ek.1) �k� nüsha hal�nde vel�lere �mzalatılacak ve b�r nüshası 
kend�ler�ne ver�lecekt�r.

Öğretmen, öğrenc� ve d�ğer çalışanlar el h�jyen� ve sosyal mesafe konusunda 

b�lg�lend�r�lecekt�r.

Eller sık sık yıkanmalı veya %70 alkol bazlı en ant�sept�ğ� kullanılmalıdır. 
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Eğ�t�m öğret�m başlamadan önce okulumuzun tüm b�r�mler� dezenfekte ed�lm�şt�r ve 

per�yod�k olarak dezenfekte ed�lmes� sağlanacaktır.

Şüphel� vaka tanımına uyan personel�n ya da öğrenc�n�n tesp�t ed�lmes� durumuna 

karşılık b�r �zolasyon odası bel�rlenerek hazırlanmıştır.

Yapılan tüm dezenfeks�yon �şlemler� �le kullanılan malzemeler kayıt altına alınacaktır.

Zorunlu haller dışında personel, mesa� saatler� �çer�s�nde okul dışına çıkmayacaktır.



Okul kor�dor ve merd�venler� sosyal mesafe kuralı d�kkate alınarak g�d�ş ve dönüş 

yönünü gösterecek şek�lde ayarlanmıştır. 

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, �shal vb. ş�kayetler�nden herhang� b�r� 
olan öğrenc�ler�n okula b�lg� ver�lerek gönder�lmemes� �stenecek ve doktor 
muayenes� öner�lecekt�r. 

A�le �çer�s�nde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. COVID19 bel�rt�ler� 
olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan k�ş� bulunması durumunda okula 
�ved�l�kle b�lg� ver�lmes� ve öğrenc�ler�n okula gönder�lmemes� zorunludur. 

Kullanılan maske, eld�ven, vb. malzemeler ortak alanlarda bel�rlenen atık kutularına 

atılacaktır. 

Okul g�r�ş kapılarına el dezenfektan standları yerleşt�r�lm�şt�r. 

Toplu vel� organ�zasyonları, toplantılar, sem�nerler Cov�d-19 sürec� b�tene kadar 
onl�ne olarak ya da gerekl� hallerde küçük gruplar hal�nde yapılacaktır. 

Sınıflarımız ders �ç�nde ve ders b�t�m�nde havalandırılacaktır.

Öğrenc�ler�m�z�n ve tüm çalışanlarımızın kurum �çer�s�nde kullanacağı k�ş�sel eşyaları 
en aza �nd�rerek bulaş r�sk�n� azaltmayı  hedeflemektey�z.

Okulumuzda Alınan Genel Önlemler:
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Okul g�r�ş kapılarına h�jyen�k paspaslar yerleşt�r�lm�şt�r.

Ortak kullanım alanlarında bulunan su seb�ller� ve çay/kahve mak�neler� kaldırılmıştır. 

Bu nedenle tüm çalışanlarımızın ve öğrenc�ler�m�z�n k�ş�sel matara ve �çecekler�n� 

yanlarında get�rmeler� gerekmekted�r.

Kl�ma ve d�ğer �kl�mlend�rme s�stemler� kullanılmayacaktır.



Okulumuzda G�r�ş-Çıkışlara Yönel�k Alınan Önlemler:

Vel�ler�m�z zorunlu haller dışında okul b�nalarına g�r�ş yapamayacaktır. Zorunlu 

olunan durumlarda vel�ler�m�z randevu alarak, maske takarak ve sosyal mesafe 

kuralına d�kkat ederek �lg�l� k�ş�yle görüşme sağlayacaktır. 

Okula g�r�ş/çıkış saatler�nde öğrenc�ler�m�z, vel�ler� tarafından okul dışında tesl�m  

alınıp bırakılacaktır. Okul g�r�ş ve çıkışlarında okul �çer�s�ne ve katlara vel� g�r�ş� 

kes�nl�kle yapılmayacaktır.    

Her gün aynı vel�n�n öğrenc�y� alması ve bırakması sağlanmalıdır. Mümkünse 

büyükanne/büyükbaba g�b� 65 yaş üstü k�ş�ler veya alttan yatan hastalığı olanlar 

öğrenc�ler� bırakıp almamalıdır.  

V�rüs r�sk�n� henüz b�na �çer�s�ne g�rmeden engellemek amacıyla okulumuz g�r�ş 
kapılarında öğrenc�ler�m�z�n ve çalışanlarımızın ateş ölçümü yapılacaktır. 

Zorunlu haller dışında okul b�nasına z�yaretç� kabul ed�lmeyecekt�r.

Kurye, kargo görevl�s� vb. k�ş�ler ve paketler okula alınmayacaktır, tesl�matlar dış 

kapıda yapılacaktır. 

G�r�ş-çıkış kapılarında, yemekhane, dersl�kler, kütüphane, laboratuvar ve 
kor�dorlarda %70 alkol �çeren el dezenfektanı bulunmaktadır. 

Vel�ler�m�z öğrenc�ler�m�z� bırakırken ve alırken maske kullanımına, sosyal mesafe 

kurallarına d�kkat etmeler� gerekmekted�r. 
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Tem�zl�k ve Dezenfeks�yon Kuralları:

Tem�zl�k ve dezenfeks�yon planlamaları T.C. Sağlık Bakanlığı öner�ler� d�kkate 

alınarak bel�rlenm�şt�r.  

Sık el teması olan ortak alanlar (kapı kolları, merd�ven kollukları, sıra, musluk, 
tuvaletler, rezervuarlar vb.) okul tem�zl�k personel� tarafından sık aralıklarla 
tem�zl�ğ� sağlanacaktır.  

Gün sonunda tüm alanlarda genel tem�zl�k yapılacaktır.

Okulumuz her gün sonunda T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan ürünlerle 

tem�zlenmekted�r.

Ortamdak� doğal havalandırmanın sık aralıklarla tekrarlanması sağlanacaktır.  

Ortak alanlarda sosyal mesafe �şaretlemeler� yapılarak, bu kurala uyulması 
konusunda gerekl� hassas�yet göster�lecekt�r.  

Ortak kullanım alanlarında el dezenfektanı, lavabolarda sabun, kağıt havlu 
bulunmaktadır. 

Öğrenme materyaller�n�n b�r sonrak� grubun kullanımına kadar h�jyen� 
sağlanacaktır. 
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Okulumuzun tüm alanları Sağlık Bakanlığından yeterl�l�k belges� almış b�r firma 

tarafından on beş günde b�r düzenl� olarak dezenfekte ed�lmekted�r.



Sağlık ve Güvenl�k Kuralları:

Öğrenc�ler�m�z�n okula gelmeden ev ortamında ateş ölçümler�n�n yapılması 
gerekmekted�r.    

Öğrenc�ler�m�z�n okul g�r�ş�nde ateş ölçümü yapılacaktır. 37,5 ve üzer� ateş� 
bulunan öğrenc�ler�m�z vel�ler�ne tesl�m  ed�lerek sağlık kuruluşuna 
yönlend�r�lecekt�r. 

Okulda �ken hastalık bel�rt�s� gösteren öğrenc�ler�m�z�n en kısa sürede vel�s� 

b�lg�lend�r�l�p; vel�ye tesl�m� sağlanacaktır. Vel� gelene kadar hasta öğrenc� 

�zolasyon odasında beklet�lecekt�r.   

Öğrenc�m�z�n ev�nde, a�le b�reyler�nde solunum yolu enfeks�yonu geç�ren b�rey 
varsa öğrenc� okula kabul ed�lmeyecekt�r. Vel� tarafından hasta muayene sonuç 
raporu, �ved�l�kle okul �dares�ne  �let�lmel�d�r.  

Okul çantalarının kalem kutuları vs. g�b� öğrenc�n�n k�ş�sel  materyaller�n�n sık sık 

tem�zlenmes�n� önemle r�ca eder�z. 

Okula tem�z poşet �çer�s�nde yedek kıyafet dışında başka b�r eşya kabul  
ed�lmeyecekt�r. 
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Okul Önces� Bölümü Kuralları:

Öğrenc�ler�m�z�n sınıflarda k�ş�sel kullanımı �ç�n vel�ler�m�zden su matarası tem�n 

ederek sınıf öğretmen�ne tesl�m etmeler� �stenecekt�r. 

Faal�yetlerde kullanılan oyuncak, k�tap vs. araç gereçler gün sonunda tem�zl�ğ� 
sağlanacaktır.  

Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılacaktır.

Okula, evlerden oyuncak ve k�tap g�b� malzemeler kabul ed�lmeyecekt�r. 

Okul önces� öğrenc�ler�ne el yıkama sırasında yardım ed�lecekt�r.
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Dışarıdan gel�nen ayakkabılar okul �çer�s�nde kullanılmayacaktır. Okul �ç�nde, 

okula özel ayakkabı kullanılacak ve bu ayakkabılarla bahçeye çıkılmayacaktır. 

Yedek kıyafet� kullanılan öğrenc�n�n, değ�şt�r�lm�ş kıyafet� poşetlenerek eve 

gönder�lecekt�r.

Vel�ler çocuklarını okul g�r�ş kapısında görevl� öğretmene tesl�me edecekt�r. Vel� 

öğrenc�y� okuldan almaya geld�ğ�nde sosyal mesafe kurallarına uygun 

davranmalıdır.

Zorunlu haller olmadıkça bekleme alanına  vel� kabulü yapılmayacaktır.

Yemekhaneye g�derken öğrenc�ler�m�z sosyal mesafe kuralına uyarak 

öğretmenler� eşl�ğ�nde sınıflardan çıkarılacak ve el yıkamaları sağlanacaktır. 

Ardından kend�ler� �ç�n ayrılmış masalarda yemekler�n� y�yeceklerd�r.

Okul önces� masaları b�r masayı �k� öğrenc� kullanacak şek�lde planlanmış ve 

masaların arası seperatörle bölünmüştür.



Eğ�t�m Alanlarında Alınan Önlemler ve Kurallar:

Tüm öğrenc� ve çalışanlarımız k�ş�sel h�jyenler�n� sağlamakla yükümlüdür. K�ş�sel 
h�jyen ve el yıkama eğ�t�mler� sıklıkla tekrarlanacaktır. 

Ders araç ve gereçler�n�n ortak kullanılmaması gerekmekted�r. 

Dersler sırasında öğretmen �le öğrenc�ler arasında en az 1 metre mesafe olacak 
şek�lde oturma düzen� oluşturulacak ve maske takılacaktır. 

Temaslı tak�b� �ç�n sınıflarda aynı öğrenc�n�n aynı yerde oturmaları sağlanacaktır. 

Damlacık oluşturması neden�yle sınıf �ç�nde yüksek sesle yapılan akt�v�teler 
yapılmayacaktır. 

K�tap, kalem vb. eğ�t�m malzemeler� k�ş�ye özel olmalı, öğrenc�ler arası malzeme 
alışver�ş� yapılmamalıdır.

Ortak kullanım alanlarının tem�zl�ğ� günlük olarak yapılacak ve havalandırılacaktır.

Okullarda toplu olarak kullanılan yerler�n (kor�dorlar, kant�n, spor salonu vb.) daha az 
sayıda k�ş�yle ve dönüşümlü olarak, sosyal mesafeye uyarak kullanılmasına d�kkat 
ed�lecekt�r.

Tüm okul dışı etk�nl�kler, konuk ve dışarıdan katılımla yapılan etk�nl�kler �k�nc� b�r 
duyuruya kadar yapılmayacaktır. 

Etk�nl�kler�n gruplar hal�nde, sosyal mesafe kuralları gözet�lerek ve mümkün olduğu 
takt�rde açık havada gerçekleşmes� sağlanacaktır. 
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Öğrenc�ler�m�z�n teneffüslerde temassız oyunlar oynamaları sağlanacaktır.

Sınıflarda g�r�ş ve çıkışlarda sosyal mesafen�n korunarak hareket ed�lmes�nden sınıf 
öğretmenler� ve nöbetç� öğretmenler sorumlu olacaktır.

Tüm sınıf ve ortak kullanım alanlarındak� tem�zl�k ve gerekl� h�jyen�n koşullarının 
sağlanmasından tüm öğretmenler sorumludur. Bu konuda öğrenc�lere gerekl� eğ�t�m 
öğretmenler�m�z tarafından ver�lecekt�r.

Sınıf �ç�nde öğretmen masası, sandalye ve sıra dışında herhang� b�r eşya 
bulundurulmayacaktır.

B�l�ş�m Teknoloj�ler� ve Robot�k dersl�kler�nde tek kullanımlık eld�ven kullanılacaktır.



Öğretmenler ve d�ğer çalışanların COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma 

önlemler� hususunda b�lg�lenmes� sağlanmıştır.

Okulun �lk haftasındak� başlangıç dersler�nde öğrenc�lere COVID-19'un bulaşma 

yolları ve korunma önlemler� hakkında b�lg� ver�lecekt�r. 

Çalışanların okul g�r�ş�nde ateş ölçümü yapılmaktadır. Ateş� olduğu tesp�t ed�len 
çalışanımız sağlık kuruluşuna yönlend�r�l�p muayene sonuç raporu tak�b� 
sağlanacaktır.  

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. bel�rt�ler� olan / gel�şen, 
COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenc� ya da çalışanlar tıbb� 
maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlend�r�lmek üzere sağlık kurumuna 
yönlend�r�lecekt�r.

Hasta öğrenc� veya personel gönder�ld�kten sonra oda/alan/sınıf 

havalandırılacak, yüzeyler tem�zlen�p dezenfekte ed�lecekt�r.

Öğrenc�ler, öğretmenler ve d�ğer çalışanların tümü kuralına uygun maske 
takmalı, maske nemlend�kçe ya da k�rlend�kçe değ�şt�r�lmel�, değ�şt�r�lmes� 
önces�nde ve sonrasında eller�n� yıkamalı veya %70 alkol �çeren el ant�sept�ğ� 
kullanılmalıdır.

Okullarda Öğrenc�ler, Öğretmenler ve D�ğer Çalışanlara 

Yönel�k Alınması Gereken Önlemler:

Öğrenc�ler �le 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve d�ğer 
çalışanların tıbb� maskeye ek olarak yüz koruyucu s�perl�k de kullanması 
sağlanacaktır.
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Öğrenc�ler evler�nden okula maske takarak geleceklerd�r. Okul �ç�nde �ht�yaç 

dah�l�nde maskeler�n�, öğretmenler�n�n kontrolünde değ�şt�rmeler� sağlanacaktır.



Yemekhane Kuralları:

Yemekhane görevl�ler� h�jyen kurallarına (bone, s�perl�k, maske, eld�ven vs.) uyacaktır.  

Yemekhane g�r�şler�ne el ant�sept�ğ� konulmuştur.

Öğrenc�ler�n yemek önces�nde ve yemek sonrasında eller�n� yıkaması sağlanacaktır. 

Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası sosyal mesafeye uygun olarak 
düzenlenm�şt�r.  

Öğrenc�ler yemekhanede sosyal mesafe kurallarına uygun olarak  planlanan ve kend� 
gruplarına ayrılan alanlarda oturacaklardır.

Bardak ve tabak g�b� ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla 
yıkanarak ve sonrak� kullanımına kadar tem�z b�r ortamda saklanmaktadır.  

Baharat, kürdan, tuz vb. malzemeler�n tek kullanımlık olacak şek�lde sunulması 
sağlanacaktır. 

Yemekhaneye g�r�ş çıkışlarda maske kullanılacaktır. Maske sadece yemek 
kullanımında çıkarılacaktır. 

Yemekhane her kullanım sonrasında havalandırılıp tem�zlenerek, b�r sonrak�  
kullanım �ç�n hazır hale get�r�lecekt�r. 

Öğrenc�ler�n bel�rlenen saat aralıklarında kend�ler�ne ayrılan zaman d�l�m�nde 
dönüşümlü olarak yemekhaney� kullanmaları sağlanacaktır.
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Yemekhanedek� masalara seperatörler takılarak öğrenc�ler�m�z�n yemek yeme 
alanları bölünmüştür.

Çatal, kaşık, bıçak, peçete tek kullanımlık kağıt paket �çer�s�nde sunulacaktır.

Yemek h�zmet� alan öğrenc�ler�m�z �ç�n yemek esnasında tek kullanımlık su 

ver�lmekted�r.



Serv�s Kuralları: 

Serv�s şoförler� �şveren tarafından COVID -19 hakkında  b�lg�lend�r�lm�şt�r.

Araç �çer�s�nde serv�s şoförü, hostes ve öğrenc� dah�l olmak üzere her b�rey�n 

k�ş�sel h�jyen kurallarına uyarak maske takma zorunluluğu vardır.  

Araç �ç�ne COVID-19 �le �lg�l� uyulması gereken kurallar görünür b�r şek�lde 
asılarak ve şoför ve öğrenc� ve çalışanlar bu kurallara uyması sağlanacaktır.  
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Araç larda g � r � ş kapıs ın ın yanına %70 a lko l �çeren e l ant �sept �ğ � 
bulundurulmaktadır.

Her b�rey�n araç �çer�s�nde her gün aynı yere oturması sağlanacaktır. 

Serv�s araçları özell�kle sık temas ed�len yüzeyler d�kkate alınarak günde 
per�yod�k olarak tem�zlenecekt�r. 

Araç �çer�s�nde yüksek sesle sohbet etmek ve y�yecek ve �çecek tüketmek 

yasaktır. 



Havuz ve Spor Tes�s Kuralları: 

Spor salonunda ve havuzda maske kullanımı, h�jyen ve sosyal mesafen�n 
korunması �le �lg�l� tedb�rlere uyulacaktır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Spor Salonları ve Spor Merkezler�nde 
Alınması Gereken Önlemler” �le  “Kapalı Havuzlarda Alınması Gereken Önlemler” 
kurallarına uyulacaktır.   

Hava koşulları el verd�ğ� süre boyunca Beden Eğ�t�m� ve Spor ders� etk�nl�kler� 

okulumuz bahçes�nde ve dış sahalarda gerçekleşt�r�lecekt�r. 

Öğrenc�ler�n spor salonuna dışarıda g�yd�kler� ayakkabı ya da bot türü ayakkabılar 

�le g�rmemeler� sağlanacak, yedek ayakkabısı olmayan öğrenc� derse 

katılamayacaktır. 

Havuz kullanımına öğrenc�ler�n duşlara g�rmes� engellenerek, soyunma odalarının 
kullanımına az sayıda gruplar oluşturularak �z�n ver�lecekt�r.

Havuz ve spor salonu kullanımlarında soyunma odası, vel� bekleme odaları ve 
tr�bünlerde vel�ler�n beklemes� ve g�r�ş yapmasına �z�n ver�lmeyecekt�r.

Havuz kullanım koşulları Türk�ye Yüzme Federasyonunun ön gördüğü yönetmel�k 
d�kkate alınarak gerçekleşt�r�lecekt�r. Bu doğrultuda 1 kulvarda en fazla 6 sporcu 
olacak, sporcuların 2 metre aralıklarla yerleşt�r�leceğ� ortamlar yaratılarak kullanıma 
�z�n ver�lecekt�r.

-15-



-16-



Okul İç� Uyarı Görseller�

KORONAVİRÜS
ÖNLEMLERİCOVID19

Maskeni Tak Ellerini Yıka Dezenfektan Kullan

Dirseğinin İçine

Öksür & Hapşır

Mesafeni Koru Yüzüne Dokunma

Dengeli Beslen Düzenli Uyu

ELLERİMİZİ YIKAYALIM
SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI

-17-

KORONA VİRÜSE KARŞI
 DIJITAL ÖNLEMLER

Elektronik Cihazını 
hıjyeNik mendille Temizle

KULAKLIGINI PAYLAŞMA Fare ve klavyeni 
temizle

ATM DEN SONRA 
eLLERİNİ YIKA

TELEFONUNU 
BAŞKASINA VERME

HOPARLÖRDEN 
KONUŞ

TELEFON KILIFININ
MİKROP TUTTUĞUNU UNUTMA

herhangi bir teknolojik 
araca temas sonrasında

ellerini yıka



Okul İç� Uyarı Görseller�

1

2

3

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI

DOĞRU MASKE KULLANIMI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI
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1.5 M sosyal mesafeni koru
selamlaşma sırasında

KENDİ SELAMLAŞMA TARZINI BUL!



Okul İç� Uyarı Görseller�
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MEV Koleji Özel Ankara Okulları

www.mevkolej�ankara.k12.tr �let�s�m@mevkolej�ankara.k12.tr
Mevkolej�Ankara
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