
 

COVİD-19 ÖNLEMLERİ 

Personel için; 

 Elle teması minimuma indirgemek amacıyla parmak okuma cihazı ile okula 

girişler; her personel için verilecek kartlar aracılığıyla yapılmaktadır. 

 Her personelin ateşi, okul girişinde bulunan sağlık kabinindeki Okul Hemşiresi 

tarafından ölçülecektir. Personel maskesini değiştirdikten sonra, seyyar lavabo 

alanında ellerini yıkadıktan sonra, anti-bakterial paspaslara ayakkabılarını silip, 

birimine giriş yapacaktır.  

 Her personele cerrahi maske ve siperlikler,  kurumumuz tarafından temin 

edilecektir. Tüm personel, okul içerisinde cerrahi maske kullanacaktır. Cerrahi 

maskeler gün içinde belirlenen aralıklarla yenilenecektir.  

 Tüm personel, sosyal mesafe kuralları gereğince;  tokalaşma, sarılma gibi 

davranışlarda bulunmamaya, ellerle yüz bölgesine temas etmemeye ve en az 2 

metre sosyal mesafe kurallarına uyacaktır.  

 İşyeri Hekimi ve İş Sağlığı & Güvenliği Uzmanı’nın önerisi doğrultusunda;  işin 

gereği olarak tespit edilen personelin maskeye ilave olarak, okuldaki çalışmaları 

sırasında da siperlik ve cerrahi eldiven kullanmaları istenecektir. Eldiven 

kullanan personel, eldiven kullanımı sonrasında ellerini mutlaka sabun ile 

yıkayacaktır. 

 Ellerin sabunlu su ile en az 20 saniye yıkanmasına dikkat edilecektir.  Derslik 

girişlerinde ve ortak alanlarda bulunan el dezenfektanları, ellerin yıkanamadığı 

durumlarda, kullanılacaktır.  

 Kullanılmış  eldiven ve maskeler  “tıbbi atık kutuları”na atılacaktır.  

 Okulda, mümkün olduğunca ortak malzeme kullanımı yapılmayacaktır.  

 Her seans bitiminde;  sınıfların dezenfekte edilebilmesi için eğitimciler %70 alkol 

bulunan dezenfektasyon sıvısını kullanarak, öğrencisinin masasını, 

sandalyesini, oyuncaklarını, eğitim materyallerini ve kendi kişisel bilgisayarını 

temizleyeceklerdir.   

 Sınıfların ve ortak alanların belli aralıklarla havalandırılması sağlanacaktır.   

 Mutfakta, tek kullanımlık tabak, çatal, bıçak, bardak, tuz, karabiber 

bulundurulacak ve servis hizmeti verilmeyecektir.  

 Öğlen yemekleri, belirlenen alanlarda bulunan yeşil etiketlerin yapıştırıldığı 

masalarda yenebilecektir.  



 Personelin, kişisel kargolarını ev adreslerine göndermeleri uygulamasına 

geçilecektir.  

 Tedarikçi firmalardan gelen ürünler, okul bahçesindeki  “koli bekleme alanında” 

bekletilecek, havalandırıldıktan ve dezenfekte edildikten sonra kurum içerisine 

alınacaktır.  

 Belirlenen bir sonraki tarihe kadar, kurumumuza misafir/ziyaretçi kabul 

edilmeyecektir.  İç ve dış toplantılar mümkün olduğunca 

online  düzenlenmeye  devam edilecektir. 

 Yurtiçi ve yurtdışı iş ziyaretler durdurulmuştur.  

 Tüm birimlerin ara temizlik sayıları arttırılacaktır. Zemin temizliği, Sağlık 

Bakanlığı’nın belirlediği ölçülerde seyreltilmiş çamaşır suyu ile yapılacak ve elle 

sık dokunulan yerler (kapı kolları, dolap kulpları …) belli aralıklarla dezenfekte 

edilecektir.  

 Haftanın belirli günleri tüm birimler, temizlik görevlisi tarafından dezenfekte 

edilecektir. Profesyonel bir firma tarafından uzun süreli koruma sağlayan genel 

dezenfektasyon işlemi de yapılacaktır.  

 Personelin, girişte ya da ara zamanlarda 37.5 derecenin üzerinde ateşi tespit 

edildiğinde veya kuru öksürük, aşırı halsizlik ve eklem ağrıları, koku ve tat kaybı 

durumlarında;  en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmesi sağlanacak ve Sağlık 

Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COVİD-19 ÖNLEMLERİ 

 

Veliler ve Öğrenciler İçin; 

 Elle teması minimuma indirgemek amacıyla parmak okuma cihazı ile okula 

girişler; her veliye verilecek olan kartlar aracılığıyla yapılacaktır. Bu süreçte 

okula sadece öğrenciler kabul edebilecektir. Veliler, çocuklarını teslim 

etmelerinin ardından okul dışında bekleyeceklerdir. 

 Hasta veya hastalık belirtisi olan öğrencimiz velisi tarafından okula 

getirilmeyecektir. 

 Öğrenciler maskelerini değiştirdikten sonra, seyyar lavabo alanında ellerini 

yıkayıp, anti-bakterial paspaslara ayakkabılarını sildikten sonra eğitimcileri ile 

birlikte sınıflarına giriş yapacaktır.  

 Öğrenciler, öğle yemeklerini kendi masalarında yiyeceklerdir.  

 Her öğrenci kendi suluğu ile birlikte okula gelecektir.  

 Öğrencilerimize eğitimleri boyunca belirli aralıkla ellerini yıkamaları için 

hatırlatmalar yapılacak ya da uygunluğa göre ders programlarına dahil 

edilecektir. Duyuru panolarında, bilgilendirici ve yönlendirici afişler asılacaktır. 

 Tüm süreçler normalleşinceye dek okul gezilerine, okul için grup etkinliklerine 

ve çeşitli atölyelere ara verilecektir. 

 Öğrencilerimizin eğitim programlarında yer alan ve bulaşıcılık riski taşıdığını 

düşündüğümüz bazı hedeflerimize bir süre ara verilecektir. (Örneğin; tercih 

etmediği yiyecekleri yeme, hijyenik temizlenme, duş alma, yiyecek hazırlama, 

markete gitme, berbere gitme vb.) 

 Ortak kullanım alanlarının ve su sebillerinin kullanımı bir süreliğine 

durdurulacaktır.  

 Kurum ve ev ziyaretlerine bir süreliğine ara verilecektir.  

 Öğrencilerin programlarının gereği yapılan okul dışı ziyaretlere, gezilere ve 

sosyal etkinliklere  bir süreliğine ara verilecektir. 

 Okuldan çıkış sürecinde de sosyal mesafe kuralına uygun olarak öğrenciler, 

okulun giriş kapısında velilere teslim edilecektir. 


