
Sevgili Velilerimiz ve Öğrencilerimiz;

Milli Eğitim Bakanlığının tarafımıza tebliğ ettiği “uyulacak kurallar” dahilinde, siz değerli öğrencilerimizin ve 
çalışanlarımızın sağlığı için gereken tüm önlemleri alan MODADİL şubeleri kapılarını yeniden açtı.

Tüm MODADİL şubelerinde yüz yüze eğitimlerin kaldığı yerden devam etmesi, gönül rahatlığıyla kurslarımıza 
gelmeniz ve çocuklarınızı göndermeniz için kurslarımızda alınan önlemleri ve “MODADİL’in 14 Kuralını” sizlerle 
paylaşmak istedik.

Kurslarda görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, 
kurs içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır.

Kurumlarca eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlamadan önce koronavirüs tedbirleri kapsamında binanın 
personel ve kursiyerler tarafından kullanılan tüm bölümleri dezenfekte edilmiştir ve düzenli aralıklarla aynı 
işlem yapılacaktır.

Tıbbi maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları temin edilmiştir. Kurs girişinde, lavabolarda ve uygun 
yerlerde el antiseptiği bulundurulmaktadır.

Kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile kursiyerlerin ve misafirlerin 
kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul vb. alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde 
düzenlenmiştir.

Kurslarda; her türlü eşya, araç ve gereçlerin özellikle eller ile sık temas edilen yüzeyleri su ve deterjanla 
yıkanacaktır veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bezle silinecektir, sonrasında yarım saat 
(kuruyana ve koku çıkana kadar) havalandırılma yapılacaktır.

Kurslarımızda ateş ölçer, tıbbi maske, kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan malzemeleri bulundurulmaktadır. 
Her gün kurs binalarımıza giriş yapan herkesin ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşinin yüksek olduğu tespit 
edilenler kurum binalarımıza alınmayacaktır.

Kurs bünyesinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin 
korunması ile ilgili tedbirlere uyulacaktır ve kantinlerimizde tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler 
kullanılacaktır.

Dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenmiştir ve 
dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılmıştır. Ayrıca kurumlarımızda ve sınıflarımızda 
klimalar kullanılmayacaktır.

Tıbbi maskesi bulunmayanlar ve değiştirmek isteyenler için kurumlarımızda tıbbi maske 
bulundurulmaktadır.

Kurslarımızın genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yapılmaktadır. 
Kurumlarımızda sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) 
temizliğine özellikle dikkat edilmektedir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 
1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 
7681-52-9) kullanılmaktadır. Kurs tuvaletlerimizin temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmaktadır. Çamaşır suyu ile temizlik yapılan alanlar da mutlaka 
havalandırılacaktır.

Ders aralarında kursiyerlerin toplu halde bir arada bulunmamaları için gerekli tedbirler alınmıştır.

Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmayacaktır, kullanılması gerekiyorsa sosyal mesafe kurallarına uyularak 
binilecektir, temastan kaçınılacaktır ve kurslara ziyaretçi kabul edilmeyecektir.

Yeni açılacak grupların bazı dersleri de canlı ders şeklinde yapılmaya devam edilecektir.

Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. En kısa zamanda görüşmek üzere.
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