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OKUL SOKAKLARI

Açık hava sınıf ve teneffüs yeri, güvenli 
bekleme ve sağlık kontrol alanları 
sağlayın.

UYGULAMA YERI 
• Okullara, gündüz çocuk bakım merkezlerine ve öğrenciler 

ile çocuklar tarafından kullanılan tesislere bitişik sokaklar ve 
park yerleri.

• Okula yürüyerek ve bisikletle gitme yolları olarak kullanılan 
okul yakınındaki ve çevresindeki sokaklar.

KILIT ADIMLAR
• Ders vermeleri ve teneffüs yapıp toplanmaları için okullara 

ve bakım tesislerine sokak üstünde araç trafiğine kapalı yer 
sağlayın.

• Genişletilmiş kaldırımlar, bisiklet yolları, güvenli yaya 
geçitleri ve hız yönetimi kullanarak güvenli okul 
güzergahları oluşturun.

UYGULAMA SÜRESI: Planlamak için birkaç günden birkaç 
haftaya kadar, uygulamak için birkaç saat.

UYGULAMADA KALIŞ SÜRESI: Birkaç saatten birkaç aya 
kadar veya uzun süreli.

Teslim etme ve teslim alma yerleri 
için belirgin işaretlemeler

Sağlık kontrolleri için bekleme alanı

Açık hava sınıf ve eğitim yeri
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Torino, Italya

Torino'da ortak alanlar, bir okul bahçesinde eğitim yerlerine 
dönüştürüldü. 

Fotoğraf: LightRocket, Getty Image  
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Paris, Fransa

Paris'te fiziksel mesafeyi temin etmek için okulların önünde 
sokaklara işaretlemeler yapıldı. 

Fotoğraf: @Anne_Hidalgo

Wuhan, Çin

Wuhan'da lise öğrencileri zemindeki işaretleri takip edip girişte 
sıcaklıklarını ölçtürerek okullarına girmek üzere sıraya giriyor.

Fotoğraf: @CGTNOfficial 

• Kademeli başlama zamanları ve giriş öncesi sağlık kontrolleri gibi ihtiyaçları değerlendirmek için 
okullarla/mahallelerle koordineli hareket edin.

• Kamu sağlığı kuralları çerçevesinde kapasitesini aşacak veya hassas durumdaki gruplara hizmet 
verecek, okul arazisi üzerinde sınırlı alanı bulunan okulları ve eğitim/bakım tesislerini önceliklendirin.

• Aşırı şiddetli veya kötü havaya karşı beklenmedik durum planları geliştirin.
• Trafik şeritlerinin tümünü veya bir kısmını kaldırmanın etkisini analiz edin. Seçenekleri ve sokak 

kapatmanın olası etkisini anlamak üzere bitişikteki sokakları ve bisiklet/toplu taşıma imkanlarını göz 
önünde bulundurun.

• Giriş öncesi sağlık ve sıcaklık kontrolleri için alan tahsis edin; bakımdan sorumlular için girişlerin 
yakınında bekleme alanları oluşturun.

• Yürüyemeyen veya bisiklet süremeyen çocuklar için toplu taşıma seçeneklerini artırın ve güvenli 
bekleme alanlarıyla birlikte dezenfekte edilmiş okul otobüsleri ve araç erişimi sağlayın.

• Sıraya girme, sağlık kontrolleri veya talimat gibi farklı alanları belirgin şekilde göstermek üzere büyük, 
parlak renkli tabelalar ve işaretler dikin. 

• Okul tesislerinde, erişimde ve sağlık politikalarında değişiklikleri bildirmek üzere okul ve ebeveyn 
okul aile birliğiyle birlikte çalışın.

• Okul tesislerine bitişik ve çevresindeki sokakları araç erişimine kapayın.
• Kısıtlı veya sınırlı araç erişimini göstermek üzere girişlere fiziksel ayırıcı yerleştirin. Büyük saksılar 

bariyer görevi görebilir ve yağmur suyunu uzaklaştırmak için faydalı olabilir.
• Güvenli fiziksel mesafelerde oyuna ve öğrenmeye davet etmek için yüzeylerde boya, renk ve başka 

işaretler kullanın. Teslim etme ve teslim alma yerlerini ve alanlarını gösterin.
• Giriş dışında el yıkama ve sıcaklık ölçüm istasyonları yerleştirin.

• Ebeveynlerden, çocuklardan ve öğrencilerden geri bildirim alın; bunu tasarımı ve faaliyetleri revize 
edip geliştirmekte kullanın.

• Değişiklikleri bildirmek üzere nitel ve nicel veriler kullanarak gelecekteki ana yapım için pilot projeler 
olarak geçici müdahaleler uygulayın.

• Bitişik sokaklarda güncellemelerin nerelerde önceliklendirilmesi gerektiğini bildirmek üzere yerel 
güzergahlar da dahil çocukların okula nasıl gidip geldiklerini değerlendirin.
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