Kompleksdə təhsilin
təhlükəsiz şəkildə
davam etdirilməsi planı
Sentyabr, 2020-ci il

Bu plan üzrə istiqamətlər
• MƏHDUDLAŞDIRMA: MTK şagirdləri, heyət üzvləri və valideynlər arasında
COVID-19-a yoluxma riskini minimuma endirmək.
• TƏMİNAT: Kampusda təhsil, hibrid təhsil (distant və kampusda olan
tədrisdən ibarət hibrid təhsil modeli) və ya onlayn təhsildən istifadə
edərək şagirdlərin tədris prosesinə davam etməsini təmin etmək
• MƏSLƏHƏTLƏŞMƏ: şəffaflığı təmin etmək, məsləhətləşmək və yüksək
keyfiyyətli şagirdyönümlü yanaşma ilə şagirdlər, işçi heyəti və valideynlər
arasında məktəbə qayıtma prosesinə dair narahatlığı azaltmaq.
• UYĞUNLAŞDIRMA: Peşəkar tövsiyələr və ən uğurlu təcrübənin inkişaf etdirilə
biləcəyi dinamik situasiya üçün çevik bir çərçivə sənədi ilə təmin etmək

Planlaşdırma prosesi: heyət üzvləri
ilə məsləhətləşmə və tədqiqatların
aparılması
MTK-nın yenidən açılması planı ilk olaraq 2020-ci ilin
may-iyun aylarında heyət üzvləri ilə
aparılmış məsləhətləşmə əsasında hazırlanmışdır.
• Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST) tövsiyələri
və ən yaxşı beynəlxalq təcrübələr;
• Bakıda yerləşən beynəlxalq təşkilatlarla məsləhətlər;
• Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və
Təhsil Nazirliyi ilə məsləhətlər
əsasında əldə edilmiş təkliflərlə heyət üzvlərinin fikirləri
birləşdirilmişdir.

Planlaşdırma prosesi: valideynləri dinləmək
Avqust ayında prosesin son mərhələsi kimi sistematik şəkildə şagirdlər və valideynlərlə
məsləhətləşmələrin aparılması planlaşdırılıb.
Bu prosesə bəzi məsələlərə dair fikir toplanması, daha sonra qrup və fərdi şəkildə onlayn
görüşlər keçirmək üçün anket formasının göndərilməsi daxildir.
Valideynlərimizə bu imkanı yaratmaqla onlara fikirlərinin eşidildiyini bildirmək və prosedurları
təkliflərinə uyğun olaraq hazırlamaq niyyətindəyik.
Bununla yanaşı,beynəlxalq inkişaf xətti və müvafiq nazirliklərin məsləhətləri nəzərdə saxlanılacaq.
Tədqiqat nəticələrinə və Nazirlər Kabinetinin tövsiyələrinə cavab olaraq əldə edilən məlumatlar və
tövsiyə olunan yanaşmaların inkişaf etdirilməsini tələb edən dinamik bir situasiyada olduğumuzu
qəbul etdiyimiz üçün planımız da bu şərtlər nəzərə alınmaqla hazırlanmışdır.

Kompleksin yenidən açılmasına dair planın mərhələləri
MTK – nın yenidən açılması planı 5 müxtəlif mərhələdən ibarətdir. Hadisələr və yenilənmiş tövsiyələrə əsasən bu mərhələlər dəyişə bilər.
Hal-hazırda, 3-cü mərhələdə sentyabr ayı üçün məktəbin açılması gözlənilsə də,
hər mərhələnin tətbiqi üçün müəyyən bir vaxt cədvəli yoxdur.

Xəbərdarlıq
səviyyəsi
Mərhələlər
Onlayn və məktəbdə
təhsilin
balanslaşdırılması

5-ci mərhələ

4-cü mərhələ

3-cü mərhələ

2-ci mərhələ

1-ci mərhələ

Təkmilləşdirilmiş onlayn
tədris

Yüksək ehtiyatlılıq
(Həssas dövr)

Vəziyyətə uyğunlaşdırılmış dövr

Karantindən sonrakı dövr
2-ci səviyyə

Karantindən sonrakı dövr
1-ci səviyyə

100 % onlayn

50% məktəbdə

70% məktəbdə

90% məktəbdə

100% məktəbdə

50% onlayn

30% onlayn

10% onlayn
(bəzi klub və musiqi dərsləri
yalnız onlayn keçirilir)

Sosial izolyasiyanın
gözlənilməsi

Sosial izolyasiyanın
gözlənilməsi

Bəzi hallarda sosial
izolyasiyanın gözlənilməsi

Bəzi hallarda sosial
izolyasiyanın gözləniilə bilər
Bina daxilində sosial
məsafənin gözlənilməsi

Daxildə sosial izolyasiya
saxlanıla bilər, lakin ciddi
nəzarət olunacaq

Virusun geniş yayılması və
yeni halların müşahidə
olunması

Virusun yayılması və yeni ha
lların müşahidə
olunması

Yeni yoluxma halları müşahidə
oluna bilsə də, nəzarət etməyin
mümükünlüyü

Fərdi qruplar arasında yeni
yoluxma halları müşahidə
oluna bilsə də, nəzarət etməyin
mümkünlüyü

Fərdi qruplar arasında
yeni yoluxma halları müşahidə
oluna bilsə də,
vəziyyətın nəzarət altında
olması

Karantin

Karantin\ Ciddi sosial
məsafənin gözlənilməsi

Sosial məsafənin gözlənilməsi

Sosial məsafənin gözlənilməsi

Bakıda daha geniş
icmalarda vəziyyət

Sosial məsafənin gözlənilməsi

1. Təhlükəsiz gəliş və gediş
5
Təkmilləşdiril
miş onlayn
tədris

4
Yüksək ehtiyatlılıq
(həssas dövr)

3
Mövcud vəziyyətə
uyğunlaşdırılmış dövr

2
Karantindən sonrakı dövr
2-ci səviyyə

1
Karantindən sonrakı dövr
1-ci səviyyə

1.1 Uşaq bağçası ,ibtidai və yuxarı məktəb
şagirdləri Kompleksin ərazisinə və binaya
müxtəlif girişlərdən daxil olurlar

yoxdur

✅

✅

✅

✅

1.2 Kampusdakı şagirdlərin sayının istənilən
zaman azaldılmasını təmin etmək üçün şagirdlər
yaş qruplarına əsasən məktəbə növbəli şəkildə
gəlirlər

yoxdur

✅
Saatlar valideynlər ilə
razılaşdırılacaqdır

✅
Saatlar valideynlər ilə
razılaşdırılacaqdır

1.3 Məktəb avtobuslarının işləməsi

yoxdur

❌

1.4 Valideyn və ziyarətçilərin Kompleksin
ərazisinə və binaya daxil olmaları

yoxdur

Xəbərdarlıq səviyyəsi

❌

❌

Bütün şagirdlər tam dərs günü,
yəni 16:00-a kimi dərslərdə iştirak
edə bilərlər; klubların fəaliyyəti fərqli
ola bilər

Bütün şagirdlər tam dərs günü,
yəni 17:00-17:30--a kimi dərslərdə
iştirak edə bilərlər.

❌

✅
Sosial məsafənin və gigiyenik
normaların gözlənilməsi üçün az
sayda olmaları

✅
Sosial məsafənin və gigiyenik
normaların gözlənilməsi üçün az
sayda olmaları

❌
Yalnız Pre-Nursery qrupu - 2-ci
sinif şagirdlərinin
valideynləri Kompleksin ərazisinə
daxil ola bilərlər

❌
Yalnız Pre-Nursery qrupu - 2-ci sinif
şagirdlərinin
valideynləri Kompleksin ərazisinə
daxil ola bilərlər

✅
Valideynlər Kompleksin ərazisinə və
inzibati binaya maska taxaraq daxil
ola bilərlər

✅
Valideynlər Kompleksin ərazisinə
və inzibati binaya maska taxaraq
daxil ola bilərlər

Valideynlər tədris binasına daxil
ola bilməzlər

Valideynlər tədris binasına
daxil ola bilməzlər

Ziyarətçilər daxil ola bilməzlər

Ziyarətçilər daxil ola bilməzlər

Ziyarətçilər daxil ola bilməzlər

Valideynlər və ziyarətçilər tədris
binasına yalnız insanların çoxluq
təşkil etmədiyi vaxtlarda maska
taxaraq daxil ola bilərlər

1.5 Şagird və heyət üzvlərinin Kompleksə gəlibgedərkən hərarətinin ölçülməsi

yoxdur

✅
Gündə 2 dəfə

✅
Gündə 2 dəfə

✅
Gündə 2 dəfə

✅
Gündə 1 dəfə, yalnız gəliş zamanı

1.6 Ayaqqabıların, geyimlərin və məktəbli
çantalarının təmizlənməsi

yoxdur

✅

✅

✅

✅

1.7 Simptomplar aşkarlanan şagirdlərin evə
aparılması üçün gözlədiiyi müddətdə təcrid
olunmuş ərazi ilə təmin olunması

yoxdur

✅

✅

✅

✅

2. Sinif otağında təhlükəsizlik
5
Təkmilləşdiril
miş onlayn
tədris

4
Yüksək ehtiyatlılıq
(həssas dövr)

3
Mövcud vəziyyətə
uyğunlaşdırılmış dövr

2
Karantindən sonrakı dövr
2-ci səviyyə

1
Karantindən sonrakı dövr
1-ci səviyyə

2.1 Bina daxilində üz
örtüklərindən məcburi istifadə

yoxdur

✅
Bina daxilində hər zaman

✅
Ancaq sinif otağında

❌

❌

2.2 "Sinif çərçivələri"

yoxdur

✅
İki sinif (36)

✅
İki sinif (36)

✅
4 sinif (72)

❌
"Sinif çərçivələri" mövcud
olmur. Məktəbəqədər, ibtidai və yuxarı
siniflər dərs günü ərzində birbirilərindən ayrı olurlar.

2.3 Kompleks tərəfindən təmin
edilən dərs vəsaitlərindən
sinifdə istifadə (kitablar və
digər tədris ləvazimatları)

yoxdur

❌

❌
Paylaşılacaq hər hansı bir material,
məsələn, kitablar ilk növbədə
dezinfeksiya olunmalıdır

✅
Şagirddən şagirdə ötürüləcək olan hər
hansı bir materialın dezinfeksiya olunması
üçün ciddi qaydalar

✅
Heç bir məhdudiyyət mövcud deyil,
lakin ümumi gigiyena və əşyaların
təmizlənməsi qaydalarına əməl olunur.

2.4 Sinif otaqlarında sosial
məsafənin gözlənilməsi / sinif
avadanlıqlarının yerləşdirilməsi

yoxdur

✅
2 metr məsafənin gözlənilməsi

✅
2 metr məsafənin gözlənilməsi

✅
1 metr məsafənin gözlənilməsi

✅
1 metr məsafənin gözlənilməsi

Sinifdəki şagirdlərin maksimum sayı:
10 nəfər

Sinifdəki şagirdlərin maksimum sayı:
10 nəfər

Sinif tərkibinin normal sayına icazə verilir

Sinif tərkibinin normal sayına
icazə verilir

Xəbərdarlıq səviyyəsi

2.5 Açıq havada keçirilən
dərslərin sayının artırılması

yoxdur

✅

✅

✅

✅

2.6 İKT, rəsm kimi digər fənn
otaqlarından və
kitabxanadan sinif otaqları kimi
istifadə olunması

yoxdur

❌

❌

✅
Rəsm otağı kimi başqa paylaşıla biləcək
məkanlar üçün mümkündür. Kitabların və
kompüterlərin paylaşılmadığına görə İKT
otağından və kitabxanadan istifadə
mümkün deyil.

✅
Bütün fənn otaqları ancaq həmin
fənnin tədris olunması üçün
istifadə olunur.

2.7 Dərsliklər, qələm qabları
və oyuncaqlar kimi müxtəlif
əşyaların məktəbdən evə,
evdən məktəbə aparılması

yoxdur

❌
Məktəbə gətirilməsinə icazə
veriləcək yeganə əşya şagirdlərin şəxsi İT
cihazları olacaq.

❌
Məktəbə gətirilməsinə icazə verilən
yeganə əşya şagirdlərin
şəxsi İKT cihazları olacaq.

✅
Dərsliklərin və məktəb ləvazimatlarının
aparılıb-gətirilməsinə icazə verilir.
Məktəbə gələrkən sistemli təmizlik işləri
aparılır.

✅
Dərsliklərin və məktəb ləvazimatlarının
aparılıb-gətirilməsinə icazə verilir.
Məktəbə gələrkən sistemli
təmizlik işləri aparılır.

Dərsliklər məktəbdə qalır və ev tapşırıqları
onlayn şəkildə təqdim olunur və
yerinə yetirlir

Dərsliklər məktəbdə qalır və evtapşırı
qları onlayn şəkildə
təqdim olunur və yerinə yetirlir

3. Kompleks daxilində təhlükəsizlik
Xəbərdarlıq səviyyəsi

3.1 Dəhlizlər

3.2 Açıq havada oyun zamanı
şagirdlərin bir-birindən ayrı
olması

3.3 Dəhlizlərdə birtərəfli
istiqamət

5
Təkmilləşdirilmiş onlayn
tədris

4
Yüksək ehtiyatlılıq
(həssas dövr)

3
Mövcud vəziyyətə
uyğunlaşdırılmış dövr

2
Karantindən sonrakı dövr
2-ci səviyyə

1
Karantindən sonrakı dövr
1-ci səviyyə

yoxdur

✅
4 sinfə 1 dəhliz zonası

✅
4 sinfə 1 dəhliz zonası

✅
8 sinfə 1 dəhliz zonası

Heyət üzvlərinin dəhlizlərdəki
hərəkətinə məhdudiyyət
qoyulmur

Heyət üzvlərinin
dəhlizlərdəki hərəkətinə
məhdudiyyət qoyulmur

Heyət üzvlərinin
dəhlizlərdəki hərəkətinə
məhdudiyyət qoyulmur

❌
Dəhlizlərdə hərəkətə məhdudiyyət
qoyulmur. Amma məktəbəqədər, ibtidai
və yuxarı sinif şagirdləri bir-birilərindən
ayrı olurlar.

✅
Yuxarıda qeyd olunduğu kimisosial məsafənın qorunması
şərtilə 4 sinfə bir oyun zonası

✅
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi-sosial
məsafənın qorunması şərtilə 4 sinfə
bir oyun zonası

✅
Yuxarıda qeyd olunduğu kimisosial məsafənın
qorunması şərtilə 8 sinfə bir
oyun zonası

yoxdur

yoxdur

✅
Siniflər və fərdi olaraq şagirdlər
üçün

✅
Siniflər və fərdi olaraq şagirdlər
üçün

✅
10 nəfərdən artıq qruplar
birtərəfli istiqamətdən istifadə
etməlidirlər

Heyət üzvlərinə şamil olinmur

Heyət üzvlərinə şamil olinmur

Fərdi şəxslər və kiçik qruplara
şamil olunmur

Sosial məsafə qaydalarına hələ də riayət
olunur.
❌
Məktəbəqədər, ibtidai və yuxarı sinif
şagirdləri bir-birilərindən ayrı olurlar.
Sosial məsafə qaydalarına hələ də riayət
olunur.
❌
Şamil olunmur

3.4 Yeməkxanadan səhər
yeməyi,nahar və qəlyanaltılar
yeyilən zaman istifadə olunması

yoxdur

❌
Qısaldılmış dərs saatlarını nəzərə
alaraq şagirdlər yeməyi evdə və
ya sinif otaqlarında yeyirllər.

✅
Şagirdlər yeməyi yeməkxanada növ
bəli şəkildə 2 metr sosial məsafəni
gözləməklə yeyirlər.

✅
Şagirdlər yeməyi yeməkxanada
növbəli şəkildə 2 metr sosial
məsafəni gözləməklə yeyirlər.

✅
Şagirdlər yeməyi yeməkxanada növbəli ş
əkildə 1 metr sosial məsafəni gözləməklə
yeyirlər.

3.5 Döşəmə nişanları hər hansı bir
hərəkətin sıx olduğu zonada
təhlükəsiz və sosial baxımdan
uzaq yerlərdə növbənin necə
gözlənilməli olduğunu göstərir.

yoxdur

✅

✅

✅

✅

3.6 Pleksiqlasdan hazırlanmış
ekranlar hərəkətin sıxlıq təşkil
etdiyi yerlərdə işçiləri qoruyur

yoxdur

✅

✅

✅

Dəqiqləşdiriləcəkdir

4. Təmizlik və gigiyenanın təkmilləşdirilməsi
5
Təkmilləşdirilmiş onlayn
tədris

4
Yüksək ehtiyatlılıq
(həssas dövr)

3
Mövcud vəziyyətə
uyğunlaşdırılmış dövr

2
Karantindən sonrakı dövr
2-ci səviyyə

1
Karantindən sonrakı dövr
1-ci səviyyə

4.1 Şagirdlər və işçi heyəti intensiv
şəkildə əllərini yuyur və
sanitarizasiya edirlər
(Bundan əlavə, müvəqqəti yuma və
sanitarizasiya vasitələri
də quraşdırılacaqdır )

yoxdur

✅
Bir saatdan bir xatırlatmaq
üçün siqnal səsi səslənir

✅
Bir saatdan bir xatırlatmaq üçün
siqnal səsi səslənir

✅
Günün əvvəlində və sonunda

✅
Günün əvvəlində və sonunda

Bayırda keçirilən hər
bir məşğələdən əvvəl və sonra

Bayırda keçirilən hər bir
məşğələdən əvvəl və sonra

4.2 Gündə iki dəfə bütün otaqların
dərindən təmizlənməsi

yoxdur

✅

✅

✅

✅

4.3 Təmizlik işçiləri sanitar
qovşaqları və çox istifadə olunan
məkanları dizinfeksiya edirlər

yoxdur

✅
Daima

✅
Daima

✅
Ən azı saatda 1 dəfə

✅
Ən azı saatda 1 dəfə

4.4 Təmizlik işçiləri qoruyucu
fərdi ləvazimatlardan istifadə
edirlər

yoxdur

✅
Üz və bədən örtükləri daim
yuyulur və dəyişdirilir

✅
Üz və bədən örtükləri daim
yuyulur və dəyişdirilir

✅
Daha yüngül üz və bədən örtükləri
yuyulur və mütəmadi olaraq
dəyişdirilir

Daha yüngül üz və bədən örtükləri
yuyulur və mütəmadi olaraq
dəyişdirilir

4.5 Sinif otaqları mütəmadi olaraq
"havalandırılmalıdır"

yoxdur

✅
Dərs gününün əvvəlində
və sonunda

✅
Dərs gününün əvvəlində və sonun
da

✅
Dərs gününün əvvəlində və
sonunda

✅
Dərs gününün əvvəlində və
sonunda

Bayırdaki məşğələlər zamanı

Bayırdaki məşğələlər zamanıı

Xəbərdarlıq səviyyəsi

(yəni sinif otağı boş olduqda , qapı
və pəncərələr açıq saxlanılır

Hər dərsdən sonra

Hər dərsdən sonra

Bayırdaki məşğələlər zamanı

Bayırdaki məşğələlər zamanı

4.6 Şagirdlər tərəfindən evdən
gətirilən qəlyanaltılar

yoxdur

❌
Məktəbdə qəbul olunan bütün qidalar məktəb tərəfindən təmin olunur

4.7 Şagirdlər tərəfindən evdən
gətirilən fərdi su qabları

yoxdur

❌
Kağız stəkanlar təmin ediləcək

Ən çox verilən suallar
Şagirdlər Kompleksə qayıdanda onların emosional rifahını
necə dəstəkləyəcəksiniz?
• Şagirdlər üçün Microsoft Teamsdə onlayn yönləndirmə
dərsləri təşkil edəcəyik. Valideynlərin də bu prosesə
qoşulması məqsədəuyğundur.
• Dərs ilinin ilk həftəsi şagirdlərlə söhbətlərə həsr olunacaq.
Müəllimlər yeni qaydaları və onların nə üçün vacib
olduğunu onlara izah edəcək, şagirdləri açıq
müzakirələrdə iştiraka təşviq edəcək və özlərini təhlükəsiz
hiss etmələrini təmin edəcəklər.
Təhsilə başlamazdan əvvəl şagirdlərdən və müəllimlərdən
COVİD-19 testi verməsi tələb olunacaqmı? Əgər hər hansı
bir şəxsdə xəstəliyin simptomları müşahidə olunursa, həmin
şəxsin Kompleksə qayıtması haqqında nə demək olar?
• İlk dərs günü bütün şagird və müəllimlərdən 7 gün ərzində
test cavablarının neqativ olması haqqında təsdiqlənmiş
tibbi arayış təqdim etmələri tələb olunacaq.
• Əgər şagirdin və ya müəllimin test cavabı müsbət çıxarsa,
və ya xəstəliyin simptomları müşahidə olunursa, həmin
şəxsin Kompleksə qayıtmazdan əvvəl testdən keçərək
cavabının mənfi olması haqqında arayış gətirməsi tələb
olunacaq.

Hərarətin
ölçülməsi üçün
infraqırmızı
kamera

Ən çox verilən suallar
Hər sinifdə neçə şagird olacaq? Sosial məsafənin gözlənilməsi
mümkün olacaqmı?
• İlk mərhələdə bir sinfin tərkibində 10 nəfərdən çox şagird
olmayacaq.
• Sosial məsafənin gözlənilməsi bəzi şagirdlər, xüsusilə azyaşlı
şagirdlər üçün çətin olacaq, amma biz qaydalara əməl
olunmasına imkan verən kampus şəraitinin yaradılmasından
əminik.
"Sinif çərçivələri" nədir? Onların olması nəyə görə vacibdir?

• Bir çox səbəblərə görə bəzi dərslər müxtəlif siniflərdən gələn
şagird qruplarının iştirakı ilə keçilir.
• Yoluxma riski artdığına görə ilkin olaraq biz məktəbi
müxtəlif sinif çərçivələrinə böləcəyik (hər çərçivədə 36 şagird
olacaq). Kompleks daxilində çərçivə xaricində olanlarla fiziki
təmasın qurulmasına icazə verilməyəcək.
• Bu, bizə hər hansı bir infeksiyanın yayılması hallarının qarşısını
almağa imkan verəcək və gələcəkdə bütün Kompleksin
bağlanması ehtimalını azaldacaq.

Ən çox verilən suallar
Niyə müxtəlif siniflərin Kompleksə gəlmə vaxtlarının və dərs saatlarının
fərqli olması nəzərdə tutulur?
• Biz kampusa giriş nöqtələri ətrafında izdihamın yaranmasının qarşısının
alınmasının və sinif otaqlarında 2 metr məsafənin gözlənilməsinin
təmin olunmasına çalışırıq.
• Bu səbəbdən, biz bütün şagirdlərimizin karantindən əvvəl olduğu
kimi saat 8.30-17.30 arası Kompleksdə olmasını təmin etmək üçün
diqqətlə düşünməliyik.
• Müxtəlif siniflər üçün fərqli dərs saatlarının olması mümkün ola bilər.
Belə olduğu halda biz bu məsələni valideynlərlə müzakirə
edəcəyik və yarana biləcək hər hansı bir narahatlığı minimuma
endirməyə çalışacağıq.
COVİD-19-un hava ilə ötürülməsi haqqında nə demək olar? Bu riskin
qarşısının alınması üçün Kompleks nə edəcək?
• İlk növbədə sinif ölçüsünün məhdudlaşdırılması,
üz örtüklərindən istifadə və sinif otaqlarının
havalandırılması qaydalarına ciddi əməl edilməlidir.
• Tədqiqatlar göstərir ki, şəkildə təsvir olunan mikrob öldürücü lampalar
da faydalı ola bilər.
• Biz bu sahəni araşdırmağa davam edirik və həyata
keçirəcəyimiz prosedurların və iqlim şəraitinə uyğunlaşma sisteminin
ÜST-ün tövsiyələrinə və ən yaxşı beynəlxalq təcrübələrə uyğun
olmasını təmin etməyə çalışacağıq.

Virusun hava
yolu ilə
ötürülmə riskini
azaltmaq üçün
mikrob öldürücü
lampa

Ən çox verilən suallar

Şəffaf üz sipəri və maska

Hansı üz örtükləri tələb olunacaq? Onları kim təmin edəcək?
• ÜST-ün üz örtükləri ilə bağlı tövsiyələri son iki ayda
dəyişmişdir və biz onları izləməyə davam edəcəyik
• Əvvəlcə biz düşünürdük ki, şəffaf üz sipərləri Kompleks
daxilində istifadə üçün maskadan daha yaxşıdır, lakin yekun
qərar verilən kimi əlavə araşdırılmaların aparılmasına
ehtiyac olacaq
• Şagirdlər tələb olunan istənilən növ üz örtükləri ilə
Kompleks tərəfindən təmin olunacaqlar
Təhlükəsizlik qaydalarına ciddi və ardıcıllıqla riayət
olunmasını necə təmin edə bilərik?
• Kompleksin idarəetmə heyəti, müəllimlər və valideynlərdən
ibarət olan C-19 Təhlükəsizliyin inspeksiyasını aparan heyət
yaradılacaqdır. Bu komanda hər həftə müvafiq yeniliklərə
dair məlumatlar barədə Rəhbərliyə hesabat verəcək,
valideynləri isə məlumatlandıracaq.
• Bir çox əlaqədar tərəflərin cəlb edilməsi, əksər valideynlərin
Kompleksə fiziki olaraq daxil ola bilməyəcəyi bir zamanda
şəffaflığı və qaydalara ciddi riayət olunmasını təmin
edəcəkdir.

Kompleksin dezinfeksiya
edilməsi

