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Ş İ

Neler Yaptık?
 
Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Yeni Koronavirüs
(COVID-19) hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya
Sağlık Örgütü tarafından yapılan bilgilendirme ve uyarıları yakından takip
ediyoruz.

Neler Yapıyoruz?
 
Okuldaki tüm hizmet alanlarında
fiziksel mesafe kurallarına dikkat
edilmesi ve temel öğrenme hedefle-
rine ulaşılmasını sağlamak için
müfredat ve uygulama yöntemlerini
belirleme gibi konularda hazırlıkları-
mız devam ediyor.

Neler Yapacağız?
 
Okulda bulunan tüm öğrenci,öğret-
men, yönetici ve personelin tıbbi
maske kullanımı, hijyen ve fiziksel
mesafenin korunması ile ilgili ted-
birlere uyması hususunda çalışma-
larımızı yapıyoruz.

Akademik Süreç
 
2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılında
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından üç
senaryo öngörülmektedir.

Senaryo-1
 
Yeni Normal
Yüzyüze Öğrenme

Senaryo-2
 
Hibrit Eğitim
 Modeli

Senaryo-3
 
Uzaktan Eğitim
 Modeli

Personel ile ilgili
önlemler

Yemekhane ile
ilgili önlemler
Öğrenciler ile ilgili
önelemler

Kampüs içi uyarı
görselleri



Tüm dünya �le b�rl�kte
ülkem�z� de etk�s�

altına
alan Yen� Koronav�rüs
(COVID-19) hakkında

 T. C. Sağlık Bakanlığı, 
M�ll� Eğ�t�m

Bakanlığı ve Dünya
Sağlık Örgütü

tarafından yapılan
b�lg�lend�rme ve

uyarıları
yakından tak�p

ed�yoruz.
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İnsanl ık olarak zorlu b�r  dönemden geç�yoruz.
Küresel  salgından kaynaklanan bel �rs �z l �ğ �n
öğrenc� ler �m�z �n yaşamında yaratmış olduğu
zorunlu kıs ı t lamalar neden�yle üzgünüz.  Bu sürec�
kurum olarak aldığımız önlemler �n yanı  s ıra,
sağduyulu davranarak en �y �  şek� lde at latacağ-
ımıza �nanıyoruz.
 
B�z ler bu �nançla sürec�  gözleml�yor ,  yönet �c � le-
r �m�z ve öğretmenler �m�zle gerekl �  değerlend�r-
meler �  yapıyor ,  bütün çal ışmalar ımız ı  öğrenc�-
ler �m�ze yarar sağlayacak şek� lde planl ıyoruz.
Planlamalar doğrultusunda Mart ayından � t �ba-
ren tüm kademeler �m�zde onl �ne eğ�t �mler �m�ze
başladık .  Öğrenc� ler �m�z �n yaş gruplar ını ,  gel �-
ş �m dönemler �n�  ve b�reysel  farkl ı l ık lar ın ı  d �kka-
te alarak onl �ne ders �çer �k ler �m�z �  oluşturduk.

Öğrenc� ler �m�z �n sürec� ,  zamanı yönetmeler �  ve
günlük yaşam rut �nler �n �  devam ett �rmeler �  adına
ders çal ışma programları ,  haftal ık ödevler ve vel �
görüşmeler �m�zle de onl �ne eğ�t �m sürec�m�z �
destekled�k .  Bu süreçte tüm öğretmenler �m�z öğ-
renc� ler �m�z � le b�r l �kte kaldıklar ı  yerden dersler �n �
sürdürdüler ve öğrenc� ler �m�z �n akadem�k olarak
gel �ş �mler �n �  tak�p ett � ler .

IÖğrenc� ler �m�z �n yen�  duruma uyum sağlamala-
r ın ı  kolaylaşt ırmak,  baş etme becer� ler �n �  güçlen-
d�rmek ve bu süreçte sosyal duygusal gel �ş �mler �-
n�  desteklemek amacıyla onl �ne ders program-
lar ımıza Rehberl �k dersler �n �  de dah� l  ett �k .  Okul
Ps�koloj �k Danışman ve Rehber Öğretmenler �m�z
bu ders saatler �nde öğrenc� ler �m�z � le b�r l �kte b�r
çok etk�nl �k yaparak onlara bu süreçte destek
oldular ve key�f l �  paylaşımlarda bulundular .  S ın ıf
öğretmenler �n �n yanında Ps�koloj �k Danışman ve
Rehber Öğretmenler �m�z ,  öğrenc� ler �m�z �n �ht �yaç-
lar ına göre k�m� zaman sınıf  öğretmen� veya � lg � l �
ders�n öğretmen� � le b�r l �kte k �m� zaman b�reysel
olarak öğrenc� ler �m�zle onl �ne platformlar
üzer�nden b�reysel  görüşmeler �n �  sürdürdüler .
 
Çal ışmalar ın düzenl �  ve ver �ml �  b �r  şek� lde � ler-
lemes�  �ç �n yönet �m ek�b�m�z ve öğretmenler �m�z
sık s ık görüşmeler yaptı lar ,  öğrenc� ler �m�zden ve
s�z lerden gelen dönütler çerçeves�nde sürec�
gel �şt �rd� ler .



NELER YAPIYORUZ?

----------------------------------------

 Temel öğrenme hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için müfredat ve uygulama
yöntemlerini belirleme

•  Okuldaki tüm hizmet alanlarında fiziksel mesafe kurallarına dikkat edilmesi

•  Okul takvimini her seviye için müfredat önceliklerine göre yeniden düzenleme
 
•  Hedeflenmiş hızlandırılmış öğrenme / iyileştirme / telafi programlarını uygulama veya
öğretimi sağlama
•  Sınav / değerlendirme takvimini ve içeriğini okula dönüş öğrenmesine göre uyarlama ve
değerlendirme

•  Öğretmenlere hizmet içi eğitim desteği sağlama
 
•  Öğrenme eksiklerini ele alan stratejileri ve müdahaleleri belirleme (herkes için ideal ve eşit
öğrenme fırsatları sağlama)
 
•  Uyum çalışmaları
 
•  Okul ortamının durumu: Sağlık ve temizlik ile ilgili önlemler(Sabun, dezenfektan,eldiven,
maske, galoş ve ateş ölçer gibi sağlık ekipmanlarının kullanımı)

•  Psikososyal destek sunmak için rehberlik çalışmalarının sağlanması
 
•  Okul beslenme programları (kahvaltı, öğle yemeği, ikindi kahvaltısı ve kantin) için gıda
seçimi, yemek seçimlerinin yapılması, aylık yemek listelerinin oluşturulması



•  Bel�r lenen alanlara Cov�d-19 önlemler�  � le � lg� l �  b� lg� lend�r �c �  af�şler (el  yıkama, t ıbb�
maske kullanımı,  okul �ç �nde uyulması gereken kurallar,  f �z �ksel mesafe kural ı  vb.)  ve
yönlend�rmeler ası lması,  öğretmenler�m�z öğrenc� lere kurallara uymaları  konusunda
destek olmalar

 •Müfredatın uygulanmasındak� sonuçlarını  değerlend�rme ve düzenleme
 
•   Uzaktan eğ�t �m�n öğrenme üzer�ndek� etk�s�n�  değerlend�rme ve eğ�t �m ve
öğret�m�n amacını  ve �çer�ğ�n�  yen�den tasarlama

•  D�key ve yatay müfredat değerlend�rmes� yapılarak kazanım bazl ı  eks�kl �kler�n
tesp�t ed� lmes�
 
•    Ders �çer�kler�ndek� kazanımların hang�ler�n�n yüz yüze hang�ler�n�n uzaktan
eğ�t �mle ver� leceğ�n�n bel �r lenmes�
 
•  Ders �çer�kler�n�n hem yüz yüze eğ�t �me hem de onl �ne/uzaktan eğ�t �me uygun
olarak hazırlanması



Ne l e r
Yapacağız?

• Kullanılan alanlara giriş ve çıkışlarda fiziksel mesafenin
korunarak hareket edilmesinden tüm öğretmenlerin sorumlu
olması ve öğrencilerimizi kurallar doğrultusunda yönlendirmesi

• Okul hemşiremiz tarafından öğrenci, öğretmen, yönetici ve
personelin düzenli olarak ateş ölçümünün yapılması ve kayıt
altına alınması

• Okulda bulunan tüm öğrenci, öğretmen, yönetici ve personelin
tıbbi maske kullanımı, hijyen ve fiziksel mesafenin korunması ile
ilgili tedbirlere uyması

• Okulda bulunan tüm öğrenci, öğretmen, yönetici ve personelin
tıbbi maske kullanımı, hijyen ve fiziksel mesafenin korunması ile
ilgili tedbirlere uyması

• Okula giriş çıkış saatlerinde öğrencilerin veliler tarafından okul
dışında bırakılıp teslim alınması

• Okulun her gün dezenfekte edilmesi. Alanların ve
malzemelerin dezenfektasyon işlemlerinin periyodik olarak
kontrol edilmesi ve belgelenmesi

• Okulda öğrencilerimizin kullanacağı alanların  belirlenmesi. 
 Bu alanlarda  havalandırmanın doğal yollardan sağlanması.
Klima veya havalandırma sistemlerinin kullanılmaması

• Zorunlu olmayan durumlarda toplu etkinliklerin yapılmaması,
yapılması gereken etkinliklerin açık alanda yapılması

• Çöplerin hijyen kurallarına göre saklanması ve belirlenen
yerlere el antiseptiğinin yerleştirilmesi

• Toplu olarak kullanılan alanların az sayıda öğrenci ya da
dönüşümlü olarak kullanılması



• Temizlik/ dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
• Sınıfların sık sık  havalandırılması

• Pano, ekran vb. görünür alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini ve
farkındalığını artırmaya yönelik afiş, poster vb. asılması

• Ortak temas yüzeyleri (bilgisayarlar, dolaplar, makinalar, aletler vb.)
için kullanım şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine
göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulması ve uygulanması

• Ortak kullanılan ekipman ve dolapların düzenli olarak dezenfekte
edilmesi

• Sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve
ortak kullanım alanlarının düzenli olarak dezenfekte edilmesi

• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sınıflarda oturma
düzeninin sağlık otoritelerince belirlenen önlemlere (yüz yüze gelecek
şekilde karşılıklı olmaması ve çapraz oturma düzeni vb.) uygunluğu
sağlanması

• Kullanılan tüm araç gereçlerin bireysel kullanılması ve her kullanım
sonrası sağlık birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile
temizlenmesi

• Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince
belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite
kullanılması
   •Damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalık  dönemlerinde (COVID-19
vb.) sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler önlenmesi
• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) kitap, kalem vb. eğitim
malzemelerinin kişiye özel olması, öğrenciler arası malzeme alışverişi
yapılmaması
• Toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor sonu vb.)
daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılması



SINIF ORTAMI
 

• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin gün boyu aynı
sınıflarda ders görmeleri, sınıf değişikliği yapılmaması, değişiklik zorunlu
ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve
dezenfeksiyonunun yapılması

• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin günlük grup
etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması, sanat, müzik, beden
eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışmaması, hastalık
dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin toplu halde bir arada
bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) sınıflar sıraya
konulması

ATÖLYELER / LABORATUVARLAR

• Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri (çalışma tezgâhları, deney
masaları, laboratuvar malzemeleri, el aletleri vb.) için kullanım şartları,
kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon
programları oluşturulması ve uygulanması
• Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alması
• Atölye ve laboratuvarlarda panolara, ekranlara ve ortak alanlara, bilinç ve
farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler asılması
• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) ders arası dinlenme
alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla, gerekli düzenlemelerin
oluşturulması
• Ortak kullanılan ekipman ve çalışma alanları her kullanım öncesi düzenli
olarak dezenfekte edilmesi
• Atölye ve laboratuvarların çalışma alanı içerisinde yer alan lavabo ve
evyeler kişisel temizlik amaçlı kullanılmaması.

ÖĞRETMEN ODALARI

• Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri (çalışma tezgâhları, deney
masaları, laboratuvar malzemeleri, el aletleri vb.) için kullanım şartları,
kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon
programları oluşturulması ve uygulanması
• Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alması
• Atölye ve laboratuvarlarda panolara, ekranlara ve ortak alanlara, bilinç ve
farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler asılması



• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) ders arası dinlenme
alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla, gerekli düzenlemelerin
oluşturulması

• Ortak kullanılan ekipman ve çalışma alanları her kullanım öncesi düzenli
olarak dezenfekte edilmesi

• Atölye ve laboratuvarların çalışma alanı içerisinde yer alan lavabo ve
evyeler kişisel temizlik amaçlı kullanılmaması.

OFISLER (İDARI ODALAR, REHBERLIK SERVISI)

• Ofislerin yerleşiminin sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmesi

• Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanması

• Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrollerinin yapılması

• Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve
ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmaması

• Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu, temizlik/ dezenfeksiyon
plan/programlarına uygun olarak yapılması

TOPLANTI / KONFERANS SALONLARI / ÇOK AMAÇLI SALONLAR

• Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü, sağlık otoritelerince
belirlenen bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanımı
ve oturma düzeni (fiziki mesafe kurallarına uygun vb.) sağlanması
• Salgın hastalık dönemlerine (COVID-19 vb.) özgü ortak teması engelleyici
önlemlerin (Kitap, dergi vb. eşyaların kaldırılması vb.) alınması
• Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak toplantı
öncesi/sonrası (masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.)
temizlik/dezenfeksiyon yapılması
• Toplantı sırasında ikram sunumu; salgın hastalık dönemlerine (COVID-19
vb.) özgü sağlık otoritelerince belirlenmiş önlemlerin (su harici ikram
yapılmaması vb.) ve genel hijyen kurallarına (ortak temasın engellenmesi
vb.) uygun olarak yapılması
• Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanması



• Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek
kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kâğıt cepli
paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış
olarak sunulması
• Açık büfe yemek servisi yapılmaması
• Salgın hastalık gibi riskli dönemlerde su sebilleri, kahve, çay vb.
içecek makinaları ve otomatların kullanımının engellenmesi, diğer
zamanlarda bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonunun (periyodik
bakım, filtre değişimleri dahil) planlaması ve sık aralıklarla yapılması
• Kuruluşlarda ham madde ve/veya gıdanın depolanması ve muhafazası
ile ilgili yürürlükteki yasal şartlara uygun düzenlenmesi
• Havalandırma sistemlerinin dışarıdan taze hava alacak şekilde
ayarlanması
• Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrollerinin yapılması
• Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma
sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların
kullanım dozunun uygunluğu
• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) yemekhane sıraları ve
yerleşim planı için sağlık otoritelerince belirlenmiş (fiziksel mesafe
işaretlemeleri, masa sandalye düzenlemeleri, açık büfe kullanılmaması,
vb.) düzenlemeler sağlanması
• Yemek saatlerinin gruplara göre belirlenmesi ve mümkün ise aynı
kişilerin aynı masada yemek yemeleri
• Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone,
önlük vb. malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması
kurallarına uygun servis yapmaları
• Okul bünyesinde bulunan yemekhane, kantin vb. yerlerde tıbbi maske
kullanımı, hijyen ve fiziksel mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere
uyulması
• Öğrencilerin yemekten önce ve sonra ellerini yıkaması

• Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması

• Öğrencilerin yemekhaneye kendi grupları ile gitmesi



TUVALETLER VE LAVABOLAR
 

• Kapılar ve kapı kolları dâhil tüm yüzeylerin temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına
uygun olarak uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmesi ve dezenfekte

edilmesi
• Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu yeterli olması

• Her tuvalete/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el antiseptiği
bulunması

• Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini
yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulması

• Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırıcı çıkışa
yakın noktalara elle temas etmeden açılıp kapanabilen atık kumbaraları yerleştirilmesi

• Tuvalet ve lavaboların temizliğinin düzenli olarak yapılması ve kontrol edilmesi

ASANSÖR

• Asansör kapasitesi salgın hastalık dönemlerine özgü önlemlere (en fazla 1 kişinin
kullanması vb.) uygun olarak belirlenmesi

• Kapasite kullanımı ile ilgili gerekli işaretleme ve tanımlamaların yapılması
• Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte

edilmesi
• Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulması

• Asansör içinde, öksürük, hapşırık adabına uyulması, mümkünse konuşulmaması
• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) asansöre KKD (maske vb.) kullanılmadan

binilmemesine yönelik düzenlemeler yapılması

REVİR/SAĞLIK ODASI

• Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlenmesi ve dezenfekte
edilmesi

• Reviri kullanabilecek kişi sayısının belirlenmesi, revire gelen kişilerin kişisel koruyucu
donanım kullanımına yönelik önlemleri alması, revire başvuran kişilere ait vaka takip

kayıtlarının tutulması
• Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanması

• Revirde oluşan atıkların kılavuzun atık yönetimi maddesinde anlatıldığı şekilde bertaraf
edilmesi



SPOR SALONLARI
 

• Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlik
yapılması

• Salgın hastalık durumunda alan ve malzemelerin daha sık
temizlenmesi, gün içerisinde salonun belirli bir süre kapatılması ve

genel temizlik yapılması

• Salon girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine
özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve hangi
koşullarda kullanılmaması vb.) ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin

yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı
işaretleri vb. asılması

• Salonların girişlerine ve içerisine uygun el antiseptiği konulması

• Salonlarda uygun alanlara pedallı ve kapaklı atık kumbaraları
konulmuş mu ve düzenli olarak boşaltılması Egzersiz araçlarının

yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan
özelliği olan mendiller konulması

• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması
beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen

kurallara uyulması güvence altına alınması
• Salonlarda kişisel havlu ve mat vb. malzemelerin kişiyi özgü

kullanımının sağlanması

• Havluların kuruluş tarafından karşılanması halinde poşetli veya
görevli personel tarafından verilmesi, mat türü malzemenin de her

kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanması
• Görevli personelin salgın hastalıklara özgü konularda (bulaşma

yolları, korunma önlemleri vb.) bilgilendirilmesi
• Merkezi havalandırma sistemi bulunuyor ise havalandırma temiz hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi

• Sık sık havalandırılması sağlanması

• Havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma
önerileri doğrultusunda yapılması

• Klima ve vantilatörlerle ilgili salgın hastalık durumlarına özgü
önlemlerin (kısıtlı kullanımı, kullanımının engellenmesi vb.) alınması



 

• Bahçe ve açık oyun alanlarında bulunan oturma üniteleri salgın
hastalık (COVID-19 vb.) dö-nemlerine özgü önlemlere (fiziki mesafe
düzenlemeleri vb.) göre düzenlenmesi ve kontrolünün sağlanması

• Temizlik / dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak
temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve
malzemelerin daha sık temizlenmesi

• Bahçe ve açık oyun alanlarında uygun yerlere salgın hastalık
dönemlerine özgü kurallar (sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği
ile enfeksiyon yayılmasını
önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler,
tabela, uyarı işaretleri vb. asılması

• Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü, vb. atık
kumbaraları bulunması

KAPALI OYUN ALANLARI

• Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak
temizlik ve dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve
malzemelerin daha sık temizlenmesi

• Salgın hastalık (COVID-19) dönemlerinde, bulaş riski oluşturabilecek,
hijyenik şekilde temizlenmesi zor olan oyuncakların kullanımın
engellenmesi ve ortamda tutulmaması

•Havalandırma sistemleri dışarıdan
 taze hava alacak şekilde ayarlanması
• Havalandırma sistemi filtrelerinin
 periyodik kontrolünün yapılması

• Kapalı oyun alanlarında salgın 
hastalık dönemlerine (COVID-19vb.)
 özgü, sağlık otoritelerince belirlenen
 bulaş riskini minimum düzeyde
 tutacak şekilde kapasite kullanımı



SAĞLIK DESTEĞİ 
 

• Okulun ilk haftasında öğrencilere Covid-19’un bulaşma yolları ve
korunma önlemleri hakkında bilgi verilmesi
• Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi
gösteren öğrencinin revir odasına alınması ve uygun tedbirlerle
ailesine teslim edilmesi. Ailenin, sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi ve
öğrencinin sürecinin takip edilmesi

• Öğrenci, öğretmen, yönetim ve personelin sağlık durumunun
izlenmesi, raporlanması
• Sağlık durumunun sistematik olarak izlenmesi için sağlık kuruluşları
ile iletişim halinde olunması

• Öğretmenler tarafından öğrencilerin duygusal durumlarının ve süreçle
ilgili yaşantılarının raporlanması ve rehberlik birimine aktarılması

AKADEMİK DESTEK

• Öğretmen koordinasyonunun ve motivasyonunu sağlanması

• Öğretmenin mesleki gelişimini sağlama

• Öğrencilerin motivasyonunu sağlama

• Uzaktan eğitim sürecinde alternatif öğretme ve öğrenme
yaklaşımlarını kullanmaya hazır olması

PERSONEL İLE İLGİLİ ÖNLEMLER:

• Okul yönetimi ve yetkili firma tarafından Covid-19 ve koruma yolları
hakkında bilgilendirme yapılması
• Personelin girişte ateş ölçümünün yapılması ve kayıt altına alınması

• Okul personelinin tamamının tıbbi maske kullanması ve tıbbi
maskelerin düzenli olarak değiştirilmesi
• Personelin okul içinde ve dışında farklı kıyafetler giymesi
• Personelin mesai saatleri içinde okul dışına çıkmaması
• Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınması ve
ilgili tüm tedbirlerin alınması ve ilgili sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi



SERVIS ARAÇLARI ILE ILGILI DÜZENLEMELER:

• Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve
dezenfeksiyon yapıl-ması, tekstil malzemelerinin, ortak temas noktaları ve

malzemelerin daha sık temizlenmesi
• Servis görevlilerinin ( Servis şoförleri ve rehber personeli vb.) genel hijyen

kuralları ve salgın durumlarına özgü önlemlere (maske vb.) uymaları
• Hizmetlerinde araçların Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygunluğunun

kontrolü

• Salgın hastalık (COVID-19 vb.) durumlarında, servis aracında bulunan öğretmen,
öğrenci ve diğer kişilerin sağlık otoritelerince belirlenen kişisel koruyucu donanım

(maske takılması vb.) kullanımı için gerekli önlemlerin (maskesi olmayanlar için
araçlarda maske bulundurulması vb.) alınması

• Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerinde araçlarda klima iç hava
sirkülasyonun kapalı tutul-ması, temiz hava sirkülasyonu ya da doğal havalandırma

sağlanması
• Servis araçlarında uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar

(sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ile enfeksiyon yayılmasını önlemenin
yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler, posterler, tabela, uyarı işaretleri vb.

asılması

• Servis şoförlerinin yetkili firma tarafından Covid-19 hakkında bilgilendirilmesi

• Servis araçlarında sık temas edilen yüzeylerin temizliğinin periyodik olarak
yapılması

• Servis taşıma kapasitesinin fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak belirlenmesi
• Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmesi

• Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve yolcuların tıbbi maske kullanması

• Salgın hastalık (COVID-19 vb.) dönemlerine özgü sağlık otoritelerince hastalık
belirtilerinin tespiti amacıyla belirlenen kuralların (ateş ölçümü vb.) uygulanması ve

uygun olmayan öğrencilerin servise alınmayıp velilerine bildirilmesi

• Servis araçlarında salgın hastalık (COVID-19) dönemlerine özgü, sağlık
otoritelerince belirlenmiş önlemlere (kapasite kullanımı, fiziksel mesafeye

göre yerleşim vb.) uygun hizmet verilmesi

• Koltuklar kişiye özgü numaralandırılmış 

• Araç içerisinde el antiseptiği bulunması



TEKNİK HİZMETLER:

• Kuruluştaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların (enerji, ısıtma,
havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri, buz

dolapları, asansörler vb.) bakım ve temizlik planına uygun ve periyodik
olarak kontrollerinin sağlanması

• Bakım ve temizlik kayıtlarının oluşturulması

• Teknik hizmetlerin, dışarıdan temin edildiği durumlarda kuruluşun tüm
hijyen ve sanitasyon kurallarına uyum gösterilmesi

ORTAM TEMIZLIĞI, DEZENFEKSIYONU VE HAVALANDIRMASI:

• Temizlik ve sanitasyon teçhizatları da dahil bütün alanların hijyenik
koşullarda bulundurulduğunu teminat altına almak için temizleme ve

sanitasyon programlarının oluşturulması
• Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli veya tanı almış kişilerin kuruluştan

ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm malzemelerin
temizliği ve dezenfeksiyonu uygun kişisel koruyucu donanım kullanılarak

yapılması
• Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan

yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya
başlıkları gibi) temizliğine dikkat edilmesi

• Temizlik bezlerinin kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası
uygun şekilde temizlenmesi

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması

• Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna
atması, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve

suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanması
• Sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve

pencereleri açılarak sık havalandırılması kontrol altına alınması
• Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma

önerileri doğrultusunda yapılması
• Klima ve vantilatör kullanılmaması



ÖĞRENCILER ILE İLGILI ÖNLEMLER:

• Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrencilerin
okula kabul edilmemesi
• Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde
öğrencilerin ateşlerinin ölçülmesi
• Öğrencilere ait eşyaların özelleştirilmesi, öğrencilerin
birbirlerinin eşyasını kullanmaması
• Öğrencilere oyunlarla fiziksel mesafenin öğretilmesi

• Öğrencilere ellerini düzenli yıkama ve dirseğe hapşırma
gibi doğru sağlık davranışı eğitimlerinin verilmesi
• Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek
hususların, oyunlarla ve öğrencilerin yaş ve gelişim
özelliklerine uygun olarak anlatılması

 Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir
hastalık belirtisi gösteren öğrencinin izolasyon
odasına alınması ve uygun tedbirlerle ailesine teslim
edilmesi. Ailenin, sağlık kuruluşuna yönlendirilerek
öğrencinin sonucunun takip edilmesi



Bütün hazırlıklar ve oluşturulan prosedürler
 T.C. Sağlık Bakanlığı, T. C . Milli Eğitim Bakanlığı,
 T. C . Çalışma Bakanlığı, WHO ve CDC  prosedürleri 
 temel  alınarak oluşturulmaktadır.

AILELERIN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER:

• Ailelerin hasta öğrenciyi okula getirmemesi

• Aile çevresinde Covid- 19 tespiti durumun da okula
bilgi verilmesi

• Ailenin, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu 
 sağlık kuruluşuna götürmesi, çocuğun sağlık durumunu
 okul bildirmesi

• Öğrencilerin günlük ateş ölçümünün yapılması ve
hastalık belirtilerinin takip edilmesi

• Ailelerin çocuklar için dezenfektan ve yedek maske
temin etmeleri 

















"Hayaller�n�z�
Ertelemey�n, 
S�z de BÜYÜK

 Düşünün!"


