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İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI  

COVID-19 SONRASI SAĞLIK VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ KILAVUZU  

 

AMAÇ VE İLKELER  

 

Tüm dünyada yaşanan Pandemi sonrası eğitim öğretim faaliyetlerinin tekrar başlaması durumunda, tüm okul bireylerinin sağlık güvenliğini 
en üst seviyede sağlamak amacıyla okul süreçlerini planlama, alınan tedbir ve önlem çalışmalarını içermektedir.   Bu kılavuz, Covid-19 salgın 
dönemi içinde alınması gereken hijyen ve güvenlik koşulları ile uyulması gereken kuralları ve tüm topluluğun sergilemeleri gereken güvenli 
davranışları içeren bir rehber olması amacıyla hazırlanmıştır. Hazırlanan tedbir ve uygulama rehberi, okulumuzun tüm fiziksel alanlarının 
kullanımını, öğrencilerimizin okula geliş ve okuldan ayrılış süreçlerindeki her aşamayı içermektedir. 
Bilim Kurulu’nun, Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın sürece dair alacağı yeni kararlar ve önlemler olması 
halinde, kılavuzumuzda gerekli güncellemeler yapılacaktır. Yürütülecek çalışmalar ve tüm İTÜ GV Özel İzmir Okulları topluluğu için geçerli 
olacak uygulama, uyarı, önlem ve hatırlatmalar bu kılavuz kapsamında paylaşılmıştır.  
 
Salgın sürecinin devam etmesi durumunda, okulumuzda 3 farklı senaryoya göre, eğitim öğretim yılı ders programlarımız, faaliyetlerimiz ve 
bu kapsamda fiziki yerleşke tedbirlerimiz planlanmaktadır. 
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COVİD-19 KRİZİNE KARŞI OLASI HAZIRLIK SENARYOLARIMIZ:   
 
Pandemi sürecinde vaka sayılarının azalması-bugünkü seyrinde devam etmesi ve vaka sayılarının artması durumları göz önünde 
bulundurularak, planlamalarımız aşağıda belirtilen 3 farklı senaryoya göre tamamlanmış durumdadır. 
 
1. SENARYO: YÜZ YÜZE EĞİTİM  
Covid-19 sürecinin ve vaka sayılarının belirli bir oranda kalması durumunda, tüm gün, yüz yüze eğitimin tedbir kılavuzu çerçevesinde, yeni 
normal süreç tedbir ve önlemleri kapsamında sağlık kuralları dikkate alınarak devam etmesi durumu.  
Salgının tekrar yükselişe geçmesi ile birlikte online sürece geçilmesi. 
 
2. SENARYO: HİBRİT EĞİTİM (YÜZ YÜZE/ONLINE)  
Covid-19 sürecinin bugünkü seyrinden daha yüksek oranlarda devam etmesi ile bilim kurulunun önerileri doğrultusunda tedbir kılavuzu 
çerçevesinde, yeni normal süreç tedbir ve önlemleri kapsamında öğrencilerin ikili eğitime başlaması. Olası riskleri minimum seviyeye 
düşürebilmek adına, öğrencilerin haftanın 3 günü yüz yüze, haftanın 3 günü online eğitime devam etmesi durumu. 
 
3. SENARYO: ON LINE EĞİTİM -OKULLARIN YÜZ YÜZE AÇILMAMASI  
Covid-19 vaka sayılarının yükselmesi ile bilim kurulunun önerileri doğrultusunda okulların yüz yüze açılmaması ve online eğitim sürecine 
devam edilmesi durumu. 
 

** Hibrit eğitime veya online eğitime geçilmesi durumunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar ve bilim 
kurulu önerileri doğrultusunda, haftalık ders programı ve haftalık ders çizelgeleri revize edilebilir. 
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KILAVUZ İÇERİĞİ 
 

1. KORONA VİRÜS (COVID-19) HAKKINDA BİLGİLENDİRME 

2. İTÜ GVO İZMİR COVID-19 DANIŞMA KURULU 

3. GENEL ÖNLEMLER 

4. YERLEŞKE TEMİZLİK VE HİJYEN UYGULAMALARI 
 

a. SINIFLAR 
b. ASANSÖR 
c. REVİR 
d. YEMEKHANE 
e. SOSYAL ORTAK KULLANIM ALANLARI 
f. TUVALETLER 
g .   SPOR SALONU 
h. KANTİN 
i. KÜTÜPHANE 

 

5. VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ 

6. TÜM TOPLULUĞUN UYACAĞI KURALLAR VE PRENSİP KARARLARI 
    

a. EVDEN ÇIKARKEN 
b. SERVİSE BİNER VE İNERKEN 
c. OKULA GİRER VE ÇIKARKEN 
d. OKULDAYKEN 
e. SINIFTA /OFİSTE BULUNURKEN 
f. TEMİZLİK VE HİJYEN 
g. SOSYAL MESAFE 
h. KILIK KIYAFET ÇANTA 
i. YERLEŞKE KULLANIMI 
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1. KORONA VİRÜS (COVID-19) HAKKINDA BİLGİLENDİRME 
 
Covid-19 kapsamında alınan tüm önlemler okul web sayfamızda yer almaktadır. Tüm velilerimize Covid-19 bilgilendirme notunu içeren 
Bilgilendirme Formu ve Taahhütname formu itugvonet üzerinden iletilmiş olup, iki nüsha halinde imzalatılacaktır. 
 
Öğretmenler ve diğer çalışanların Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmıştır. 
 
Aynı zamanda sağlık ve hijyen tedbirlerini en üst seviyede sağladığımız okulumuzda tüm öğretmenlerimizin ve 
çalışanlarımızın Covid-19 aşıları tamamlanmış durumdadır. 
 
Okulun ilk haftasında öğrencilerimize Covid-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi, kurum sağlık birimimiz, 
iş sağlığı ve güvenliği uzmanımız ve kampüs müdürümüz tarafından verilecektir.  
 
 
2. İTÜ GVO İZMİR PANDEMİ DANIŞMA KURULU 
 
Covid-19’dan sorumlu okul yöneticisi olarak Kampüs Müdürü görevlendirilmiştir. 
 
COVİD-19 Pandemi sürecindeki hijyen ve sağlık güvenliği çalışmalarımız kapsamında sadece salgın/küresel salgın süreçlerinde değil, okul 
yaşamının bütününde de öğrenci ve çalışanlarına yönelik koruyucu sağlık politikalarının belirlenmesi ve denetlenmesi hususunda okulumuza 
öneriler geliştirmek üzere İTÜ GV Özel İzmir Okulları Pandemi Danışma Kurulu oluşturulmuştur. 
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İTÜ GVO Özel İzmir Okulları Pandemi Süreci Danışma Kurulu Üyeleri: 
 
Kurum Doktoru 
Kurum Hemşiresi 
Genel Müdür 
Okul Müdürleri 
Kampüs Müdürü 
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı 
Okul Aile Birliği Başkanı 
**Okulumuzda sağlık çalışanı velilerimizin sürece yönelik öneri ve katkıları pandemi süreci uygulamalarımıza değerlendirilerek dahil 
edilecektir. 
 
 
3. GENEL ÖNLEMLER 
 
A.YERLEŞKEYE  AİT ÖNLEMLER 
 
Özel güvenlik personellerimiz her zaman maske kullanmakta olup, okul giriş çıkış süreçlerinde sosyal mesafeye üst hassasiyetle dikkat 
etmektedir. 
 
Okulumuzda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

Hijyenik paspaslarla okula girişte dezenfeksiyon sağlanır. 

Sınıflarda öğrenciler arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından 
sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılmıştır.  
Sınıf dışındaki alanlarda; çalışma salonları, yemekhane, kantin, toplu kullanım alanlarının sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmesi 
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sağlanmıştır. Sosyal mesafenin korunumu için oturma alanı olan bölümlerde çapraz oturma düzeni uygulamasına göre planlamalar 
yapılmıştır. 
 
Öğrenci kullanımındaki tüm iç alanlarda, yemekhanede ve koridor alanlarında dezenfektan bulundurulmaktadır. 
 
Tüm sosyal alanların kullanımı, yoğunluğa sebebiyet vermemek amacıyla dönüşümlü olarak planlanmıştır. Her kullanım sonrasında temizlik 
personelimiz tarafından alan dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 
 
Herhangi bir Covid-19 şüphesi dahilinde oluşturulan izolasyon odasında öğrencinin dinlenmesi sağlanacaktır. İzolasyon odasında masa, 
tulum, maske ve gözlük bulundurulmaktadır. 
 
Su sebilleri Pandemi tedbirleri kapsamında kaldırılmış olup, öğrencilerimizin su matarası ile okula gelmeleri beklenmektedir.  
 
B.OKUL SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 
 
Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların maske takma zorunluluğu vardır. Okulda bulunan kişilerin tümü 
kuralına uygun maske takmakta, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmektedir. Maskeler tek kullanımlık cerrahi 
maske olmalıdır. Cerrahi maske dışında maske kullanımı uygun değildir. Değiştirme aralığı en fazla 2-3 saat olmalıdır. Gün 
içerisinde 3.,6. ve 9. derslerde öğretmen yönergesi ile değişim sağlanmaktadır. Bu nedenle öğrencilerimizin okul çantalarında 
günlük olarak yeterli sayıda maske ile okula gelmeleri gerekmektedir. 
 
Günlük öğrenci - öğretmen devamsızlıkları kontrol edilerek, olası Covid-19 vakasındaki artış durumunda; bağlı bulunulan Milli 
Eğitim Müdürlükleri ile bilgi paylaşımı yapılmaktadır. 
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Öğretmenlerimizin Covid pozitif ya da temaslı olma durumu: 
 

 Öğretmenlerimizden birinde covid-19 belirtilerinden biri ya da birden fazlası mevcut ise öğretmenimiz sabah test 
yaptırarak test sonucunun negatif olduğu bilgisini aldıktan sonra okula gelir. 
 

 İlgili öğretmenimizin test sonucunun pozitif çıkması durumunda, öğretmenimiz testin yapıldığı andan itibaren 14 gün 
süresince ev izolasyonunda olur.  

 
 Yakın temasta bulunduğu kişilerin bilgisini, test sonucunun pozitif olduğunu öğrendiği an vakit kaybetmeden okul 

yönetimi ile paylaşır. 
 

 İlgili öğretmen ile temasta olan kişiler aynı gün içerisinde test yaptırırlar.  
 

 Test sonucu negatif olanlar maksimum izolasyon önlemleri ile derslerine devam ederler ve 1. derecede temaslı olan 
kişiler 5. günde tekrar covid testi yaptırırlar. 
 

 Covid pozitif teşhisi bulunan öğretmenin dersine girdiği sınıfların velilerine ve tüm kurum çalışanlarına aynı gün 
içerisinde vakit kaybetmeden e-posta yoluyla bilgilendirme gönderilir. Bilgilendirmede kişisel verileri koruma kanunu 
gereği öğretmen ismi paylaşılmaz. 

 
 Test sonucu pozitif çıkan öğretmenimiz izolasyon süresi sonrasında (14 gün sonrası) tekrar test yaptırır ve testin 

negatif çıkması durumunda okula dönüş yapar. 
 

 Ailesinden bir kişiye covid-19 teşhisi koyulduğu için yakın temaslı olan öğretmenlerimiz, 5 gün süresince okula 
gelmezler, 5. günün sonunda covid-19 testi yaptırırlar. Test sonucunun negatif olması durumunda okula dönüş 
yaparlar, test sonucunun pozitif olması durumunda ise 14 gün süresince evde karantinada olurlar.14 gün 
tamamlandığında tekrar test yaptırarak, testin negatif çıkması durumunda okula dönüş yaparlar. 



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI' NIN YAYINLADIĞI; "OKULLARDA
COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA
YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR"DAN UYARLANARAK
HAZIRLANAN VE OKULUMUZDA UYGULANAN SÜREÇLER

Aynı sınıfta bulunan diğer öğrenciler 
temaslı kabul edilir ve okula devam eder.

COVID-19 tanısı konulan öğrenci sağlık 
kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. 

İlk pozitif vaka çıkan 
sınıftaki tüm öğrenciler 
yakın temaslı kabul 
edilir. Bu öğrenciler 
eve gönderilir ve 5 
gün boyunca temaslı 
takibine alınır. Beşinci 
gün aile onayı alınan 
öğrencilere Covid-19 
PCR testi uygulanır. PCR 
test sonucu negatif 
çıkan öğrenciler okulda 
yüz yüze eğitime devam 
etmeye başlar. Aile 
onayı alınamadığı için 
PCR testi yapılamayan 
öğrencilerin temaslı 
takibi 10 gün boyunca 
devam eder. 

Öğretmen(ler) temaslı kabul 
edilir ve okula devam eder.

Okulda tüm öğretmenler 
temaslı kabul edilir ve okula 
devam eder.

Temaslı öğretmenlerin 14 gün 
boyunca en az 2 ders saati 
arayla ilki okul girişinde olmak 
üzere günde iki kez semptom 
sorgulaması yapılarak ateş 
ölçümleri gerçekleştirilir 
ve bunlar kayıt altına alınır. 
Semptom belirten veya 
yüksek ateşi tespit edilen 
öğretmen sağlık kuruluşuna 
yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun 
değerlendirmesine göre okula 
devam eder veya vaka olarak 
kabul edilir.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, 14 gün boyunca en 
az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması 
yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. 

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun 
değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Sınıftaki diğer 
öğrenciler temaslı kabul 
edilir, 14 gün boyunca 
en az 2 ders saati arayla 
ilki okul girişinde olmak 
üzere günde iki kez 
semptom sorgulaması 
yapılarak ateş ölçümleri 
gerçekleştirilir ve 
bunlar kayıt altına alınır. 
Semptom belirten veya 
yüksek ateş tespit 
edilen kişiler sağlık 
kuruluşuna yönlendirilir. 
Sağlık kuruluşunun 
değerlendirmesine göre 
kişiler okula devam 
eder veya vaka olarak 
kabul edilir.

Öğretmenin okul dışında riskli 
bir teması yoksa

Öğretmenin okul dışında 
riskli bir teması var ise

10 gün içinde aynı 
sınıfta 2. kez vaka 
çıktığı için sınıf 
öğrencilerinin 
tamamı yakın temaslı 
olarak kabul edilir. 
Bu öğrenciler eve 
gönderilir ve 5 gün 
boyunca temaslı 
takibine alınır. 
Beşinci gün aile onayı 
alınan öğrencilere 
Covid-19 PCR testi 
uygulanır. PCR test 
sonucu negatif çıkan 
öğrenciler okulda yüz 
yüze eğitime devam 
eder. Aile onayı 
alınamadığı için PCR 
testi yapılamayan 
öğrencilerin temaslı 
takibi 10 gün boyunca 
devam eder. 

BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNE
COVID-19 POZİTİF TANISI KONULMASI DURUMUNDA

Öğrencinin pozitif vaka 
çıkması durumunda;

Öğretmenin pozitif vaka 
çıkması durumunda;

ibrahim.durmaz
Cross-Out
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Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, 14 gün boyunca en 
az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak 
ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit 
edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula 
devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğrenciler temaslı kabul 
edilir ve okula devam eder.  

Diğer öğretmen(ler) temaslı 
kabul edilir ve okula devam eder.

SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENDE COVID-19
POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA

Öğrenciler temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Temaslı 
öğrencilerin 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul 
girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması 
yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına 
alınır. 

NOT:
TEMASLI KABUL EDİLENLER; Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, 14 gün boyunca en az 2 

ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçek-

leştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. 

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

YAKIN TEMASLI KABUL EDİLENLER; 10 gün içinde aynı sınıfta eş zamanlı birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki 

tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine 

alınır. Beşinci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler 

okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı 

takibi 10 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan te-

mizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.

COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre izole edilerek tedavi 

edilir.

Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya 

öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın 

temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencile-

rin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır. 

Servis şoförü/rehber 
personel temaslı kabul 
edilir ve çalışmaya 
devam eder.

SERVİSLERDE, ÖĞRENCİLERDEN BİRİNDE COVID-19
POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA
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Öğrencilerimizin/Velilerimizin Covid pozitif ya da temaslı olma durumu: 

 
 Öğrencilerimizden/velilerimizden birine covid pozitif teşhisi koyulması ya da öğrencimizin/velimizin temaslı olması 

durumunda ilgili öğrencimizin velisi tarafından vakit kaybetmeden okul yönetimine bilgi verilir. 
 

 İlgili öğrencimizin/velimizin test sonucunun pozitif çıkması durumunda, öğrencimiz testin yapıldığı andan itibaren 14 
gün süresince ev izolasyonunda olur.  

 
 Öğrencimizin/velimizin covid pozitif olması durumunda ilgili sınıfın velilerine ve ders öğretmenlerine aynı gün içerisinde 

vakit kaybetmeden e-posta yolu ile gerekli bilgilendirmeler yapılır. Bilgilendirmede kişisel verileri koruma kanunu gereği 
öğrenci/veli ismi paylaşılmaz. 

 
 Test sonucu pozitif çıkan öğrencimiz/velimiz izolasyon süresi sonrasında (14 gün sonrası) tekrar test yaptırır ve testin 

negatif çıkması durumunda öğrencimiz okula dönüş yapar. 
 

 Öğrencilerimizden birine covid-19 teşhisi koyulması durumunda, okula servisle gelen öğrenci listeleri kontrol edilir. Öğrencimiz okula 

ulaşımını servis ile sağlıyorsa, İTÜ GVO NET üzerinde tanımlı olan servis güzergahına ilişkin aynı servis aracında seyahat eden diğer 

öğrenci velilerinin e-posta adreslerine; covid-19 bilgilendirmesi gönderilir. Kampüs müdürü tarafından da servis yetkilileri ile iletişime 

geçilerek, konu ile ilgili gerekli önlemlerin alınması sağlanır.  

 

 Öğrencilerimizden birine covid-19 teşhisi koyulması durumunda, yemekhanede öğle yemeği esnasında öğrenci ile yakın temasta oturan 

öğrenciler saptanır. (sağında-solunda-karşı çaprazında) Yakın temasta bulunan öğrencilerin velileri okul hemşiresi tarafından 

bilgilendirilir. 
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C.ÖĞRENCİ OKUL YAŞAMI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 
 
Öğrencilerimiz her sabah doğu ve güney kapısı girişlerinde karşılanacak olup,  tüm öğrencilerimizin ateş ölçümleri yapılacaktır.  
 
Ateşi 37 derecenin üzerinde olan kişiler kayıt altına alınacak, 15-20 dakika sonraki ikinci ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin üzerinde olması 
durumunda gerekli izolasyon önlemleri uygulanacaktır. İzolasyon odasına alınan öğrencinin velisi okula davet edilerek, sağlık kuruluşuna 
yönlendirilecek ve öğrencimizin sağlık durumu takip edilecektir. Gerekli sağlık uygunluk raporu veli tarafından okula sunulduktan sonra 
öğrencimizin okula devamı sağlanacaktır. 
 
Gün içinde okul sağlık personeli sınıflarda öğrencilerin ateş ölçümlerini yapacaktır. 
 
Her hafta çarşamba günü ilkokul-ortaokul-lise kademelerinde serbest kıyafet uygulaması yapılacaktır.  
 
Beden eğitimi dersinin olduğu günlerde yanlarında yedek spor kıyafeti olması şartı ile öğrencilerimiz okul spor formaları ile okula 
gelebileceklerdir.  
 
Yemek saatlerinde en az öğrenci yoğunluğu olacak şekilde kademeler arasında farklı zaman çizelgesi oluşturulmuştur. 
 
 
D.EĞİTİM ÖĞRETİM KADROSU VE OKUL ÇALIŞANLARININ OKUL YAŞAMINA İLİŞKİN ÖNLEMLER 
 
Tüm öğretmen ve diğer çalışanlar tıbbi maskeye ek olarak yakın temasın gerektiği durumlarda yüz koruyucu kullanmaktadır. Aynı zamanda 
tüm ortak kullanım alanlarında dezenfektan tedariği de sağlanmaktadır. 
 
Aşılanma durumundan bağımsız olarak tüm çalışanların, okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca ağız ve 
burun bölgesini kaplayacak şekilde maske takması ve sosyal mesafe kuralına uyması zorunludur.  
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Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenler ders aralarında maske değişimi yapmaktadır. 
 
Çalışanlarımızın her sabah bina girişlerinde ateş ölçümleri yapılmaktadır. 
 
Ateşi 37 derecenin üzerinde olan kişiler kayıt altına alınarak, 15-20 dakika sonraki ikinci ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin 
üzerinde olması durumunda gerekli izolasyon önlemleri uygulanmaktadır. Gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından geçmek 
üzere bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmektedir. 
 
Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik firması çalışanlarına maske ve eldiven kullanımına ve bunların ne sıklıkta değiştireceklerine dair 
bilgilendirme eğitimi verilerek, kurumun çalışma ve hijyen kriterlerine uymaları sağlanmaktadır. 
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Tüm personelin aşı kartı kontrolleri yapılmış olup, olası bir seyahat durumunda PCR testi alınarak, risksiz durumda olması halinde çalışmaya 
devamı sağlanmaktadır. 
 
 
E. OKUL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 
 
Okul bahçesinde ve çevresinde öğrenci-öğretmen ve diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmaması yönünde planlamalar yapılarak, 
nöbetçi öğretmenlerimiz tarafından sosyal mesafenin korunması için gerekli kontroller sağlanmaktadır. 
 
Okul kapalı alanlarında yapılacak olan etkinlikler, farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirgeyecek şekilde planlamaktadır. 
Bu alanlardaki aktiviteler sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirilmektedir. Farklı sınıfların aktivite zamanları arasında 
mutlaka dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri yapılmaktadır.   
     
Etkinlik takvimimizde gerekli görülen ve açık alanda yapılması içerik olarak uygun olan toplu etkinliklerin uygun hava koşulları 
sağlandığı takdirde açık alanda yapılması planlamaktadır.  
 
Veli, öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi toplantıların, pandemi sürecinde temastan kaçınmak amacıyla mümkün 
oldukça telekonferans yöntemiyle yapılması tercih edilmektedir. 
 
Kitap-kırtasiye kiti ve kıyafet alımlarında online sistem üzerinden satın alma sistemi oluşturulmuştur. Kıyafet ve kırtasiye setinin alımları online 
satın almanın yanı sıra okulda yer alan satış noktalarından da temin edilebilecektir. 
 
Okul servislerinde Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler 
Kılavuzu”nun uygulanması için servis yetkilileri ile görüşülmüş, gerekli denetlemeler okulumuz tarafından yapılmıştır.  
  



 

 

COVID-19 EL KİTABI 

Doküman No: Kİ-EK-003-01 

Yayın Tarihi: 02.09.2021 

Revizyon No: 01 

Revizyon Tarihi: 17.09.2021 

 
 

Hazırlayan 
KYT 

Onaylayan 
GM 

 
 

4. TEMİZLİK VE HİJYEN UYGULAMALARI 
 
Okul binalarında düzenli aralıklarla, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği temizlik, dezenfeksiyon ve havalandırma işlemleri yapılmaktadır. 
 
Okul saatleri sonrasında her gün ULV dezenfeksiyon makinesi ile % 50 hidrojen peroksit-kolloidal gümüş içeren yüksek düzey hijyenik 
temizleyici ile tüm okul dezenfekte edilmektedir. 

Okulumuzda sınıfların ve odaların pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmaktadır. Havalandırmada doğal 
havalandırma sistemimiz, VRF sistemi kullanılmaktadır.  

Okul ortak kapalı alanlarındaki pencerelerin ve kapıların sürekli açık kalması ve/veya mümkün olduğu kadar dış ortam havası 
alacak şekilde havalandırılması sağlanmaktadır. 
 
Havalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılmaktadır. Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa pencereleri açılabilen alanlarda 
pencerelerin açık tutulması sağlanmaktadır.  
 
Bina girişlerine özel antiseptik paspaslar yerleştirilmiştir. 
 
Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları 
sağlanmaktadır. 
 
Klima sistemlerinde düzenli filtre bakımları, asansörlerde fan bakımları, servis araçlarının klima filtre bakımları yapılmaktadır. 
 
Okul sınırları içerisinde (ofislerde, toplantı salonlarında, koridorlarda, yemekhanede) ve servislerde sosyal mesafe kuralları ile ilgili uyarı 
işaretlerinin dikkate alınması zorunludur. Özellikle kapalı alanlarda sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır. 
Tüm ortak alanlardaki panolara ve tuvaletlere hijyen kuralları ve uygulamalarına yönelik bilgilendirici afişler asılmıştır. 
 
Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmiştir. 
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Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula 
gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır. 
 
Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, okul içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilmiş bulunan “maske ve eldiven özel atık kutularına” 
atılmaktadır ve sonrasında usulüne uygun bir şekilde imha edilmektedir. 
 
Ofisler sık sık havalandırılmaktadır. 
 
Çamaşır suyu ile tuvaletlerin, sprey dezenfektanlarla kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin gün içinde sık sık 
dezenfeksiyonu yapılmaktadır.  
 
Her yüzeye farklı renkte bez kullanılmakta, gün sonunda yıkanabilen bezler sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilmektedir. 
 
Binada kullanılan her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa 
yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğinde su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 
sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 768152-9) kullanılmaktadır. Klor 
bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon 
sağlanmaktadır. 
 
Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen 
‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları ile sağlanmaktadır. 
 
Gün sonunda tüm yüzeylerin ve masa üstlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 
 
Gün içinde asansör düğmeleri ve panelleri sık sık dezenfekte edilmektedir. 
 
Anaokulunda oyuncak vb. materyaller düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. 
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Dersliklerdeki ve bilişim laboratuvarındaki teknolojik cihazların dezenfeksiyonu da her ders bitiminde yapılmaktadır. 
 
Okuldaki tüm yaşam alanları özel dezenfektan ilaçlaması ile düzenli olarak temizlenmektedir. 
 
 
a- SINIFLAR -Eğitim Alanları İle İlgili Alınan Önlemler 
 
Öğrencilerin arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek sosyal mesafeye uygun 
düzenleme yapılmıştır.  
 
Sınıf içerisinde ve sınıf dışı alanlarda maske takılması zorunludur. 
 
Sınıflarda oturma düzeni öğrencilerin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde planlanmıştır.  
Temaslı takibinin sağlıklı yapılabilmesi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmasına özen gösterilmektedir. 
 
Tüm sınıfların Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerdiği metrekare hesabına göre sınıf mevcutları oluşturulmuştur. 
 
Ders sırasında sınıf pencereleri öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde (her türlü düşme ve travmayı önleyecek önlemler alınarak) mümkün 
olduğu kadar açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmaktadır. 

Teneffüslerde nöbetçi öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz açık alana/okul bahçesine yönlendirilerek, sınıflar boşaltılır, 
koridorlarda yoğunluk oluşmaması sağlanır.  
 
Teneffüslerde sınıf pencerelerinin ve kapılarının tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde, en az 10 dk süre ile sınıfların 
havalanması sağlanmaktadır.  
 
Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler öğrencilerin arasında en 
az 2 metre mesafe olacak şekilde, açık alanda yapılacaktır. 
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Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olarak kullanılmalıdır ve öğrenciler arasında kalem, silgi vb. malzeme alışverişi 
yapılmaması önemlidir. 
 
Pandemi süresince öğrenciler dersliklerde malzemelerini bırakmamalıdır. Öğrencilerimiz kendilerine ait malzemeleri ders 
programına göre getirip götürmekten sorumludur.  
 
Ortaokul ve lisede velisinin bilgisi dahilinde cep telefonu/akıllı saat getiren öğrenciler, hijyen kuralları gereği cep 
telefonlarını/akıllı saatlerini sessize alarak, sabah 1. ders öncesinde kişisel dolaplarına koyarak, dolaplarını kilitlerler. Akşam 
çıkışta kendi dolaplarından cep telefonlarını teslim alırlar. 
 
 
b- ASANSÖR -  Asansörlerde Alınması Gereken Önlemler 
  
Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmıştır. Asansörlerde aynı anda maksimum 2 kişi bulunmaktadır ve bu sayı asansör  girişinde 
belirtilmektedir. 
 
Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe 
olacak şekilde yer işaretleriyle belirtilmiştir. 
 
Öğrencilerimizin ana binadaki kullanım alanları ilk iki kat ile sınırlı olduğundan öğrencilerimiz, okul saatleri içerisinde asansör 
kullanamamaktadır. (Yürümesine engel teşkil eden; kol desteği ve tekerlekli sandalye kullanımını gerektirecek durumlar 
haricinde.) 
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c- REVİR 
 
Revir, pandemi sürecinde yoğunluğu azalmak için randevu sistemi ile çalışmaktadır. Revire gitmek isteyen öğrenci müdür 
yardımcısı onayı ve müdür yardımcısından alacağı revir kağıdı ile birlikte müsaitlik durumuna göre revire yönlendirilmektedir.  
 
Gün içerisinde sağlık personeli okul pandemi danışma kurulu ile birlikte, sınıf içi öğrenci durumunu belirli aralıklarla takip 
etmektedir. 
 
Okul saatleri içerisinde öğrencilerimizde Covid-19 belirtilerinden (yüksek ateş, öksürük vb.) biri tespit edildiğinde ilgili öğrenci 
ivedilikle izolasyon odasına alınır. Velisine bilgi verilerek, velisi okula ulaşıncaya kadar izolasyon odasında bekletilir ve 
sonrasında velisi eşliğinde sağlık kuruluşuna yönlendirilir. 
 
 
d- YEMEKHANE  
 
Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmuştur. 
 
Öğrencilerin yemekten önce ve sonra ellerini yıkaması sağlanmaktadır. 
 
Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Yemekhanede 
sandalyelere bir dolu-bir boş olacak şekilde boş kalacak oturma alanlarına uyarı levhaları yerleştirilerek, oturma planları 
yapılmıştır. 
 
Yemekhaneye geliş düzeninde öğrenci yoğunluklarına dikkat edilerek sınıflar gruplandırılıp, zaman çizelgeleri farklılaştırılarak grupların 

ayrıştırılması sağlanmıştır. 
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Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenerek ve aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri planlanmıştır 

ve yemekhane masalarında her öğrencimizin ad-soyad bilgisinin yazılı olduğu etiketler bulunmaktadır. 

Masalarda açıkta baharat, tuz, ekmek bulundurulmamaktadır. Yemek esnasında su, kapalı kutularda öğrencilerimize 
verilmektedir. 
 
Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmakta ve tıbbi maske takmaktadırlar. 
 
Yemekhanede yeme ve içme dışında maske takılması öğrenci ve personel için zorunludur. 
 
Açık büfe yemek servisi ( salata bar) kullanılmamaktadır. 
 
 
e- SOSYAL ORTAK KULLANIM ALANLARI 
 
  Her okul kendi kademesine ait bahçe alanını kullanmaktadır. 
 
  Bina içindeki tüm oturma alanları Pandemi kılavuzu çerçevesinde sosyal mesafe kurallarına uyularak konumlandırılmıştır. 
 
  Öğrencilerin kademeler arası geçişlerine izin verilmemektedir. 
 
 
f-  TUVALETLER 
  
Tuvaletlerin temizliğinde çamaşır suyu, Sağlık Bakanlığı’nın belirttiği şekilde seyreltilerek kullanılmaktadır. 
 
Tuvaletlerin her teneffüs sonrası ve öğle aralarının ardından dezenfeksiyon işlemi her 30 dakikada bir asit-bazlı ürünlerle yapılmaktadır.  
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Tuvaletlerde öğrencilerimiz için el hijyeninin önemi ile ilgili görseller yer almaktadır. 
 
Temizlik personeli tuvaletlerde maske ve eldiven vb. ile gerekli hijyen çalışmalarını yapmaktadır. 
 
Personelimizin sağlık kontrolleri rutin olarak yapılmaktadır. 
 
 
g- SPOR SALONU 
 
Spor salonunda ve havuzda maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmaktadır. 

Spor kompleksi içerisinde Covid-19 önlemleri ile ilgili afişler asılmıştır. 

Spor salonu girişine ve belirli noktalara el antiseptiği yerleştirilmiş durumdadır.  

Spor derslerimiz, aynı anda bir arada iki sınıf seviyesinden fazla öğrenci aynı ortamda bulunmayacak şekilde planlanmıştır.  
 
Spor salonun havalandırması sürekli bir şekilde çalışmaktadır. 
 
Tüm spor malzemelerinin düzenli dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
 
Giyinme alanlarında daha az öğrencinin yer almasını sağlamak için spor derslerinin olduğu günlerde öğrenciler okula 
okulumuzun spor forması ile gelebileceklerdir.  
 
Ders bitiminde yedek kıyafet değişimi için soyunma odalarının tamamı kullanıma dahil edilip minimal öğrenci yer alacak 
şekilde planlama yapılmıştır. 
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h- KANTİN 

 Kantin alanında da maske kullanılarak hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmaktadır.  
 

 Kantin alanındaki masa ve oturma alanları sosyal mesafe kuralları gözetilerek planlanmıştır ve teneffüs sonrasında  bu 
alanda dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır. 
 

 Kantin alışverişi para teması olmadan öğrencilerimize verilen dijital kartlarla yapılmaktadır. 
 
 Okul binası içinde bulunan okul kantinimiz, sağlık tedbirleri kapsamında, bahçe kantinine dönüştürülmüştür. 
 

 
i- KÜTÜPHANE 

 Kütüphanede maske kullanılarak, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulması sağlanmaktadır. 
 
 Kütüphanedeki bilgisayarların sosyal mesafeyi gözetecek şekilde kullanılması sağlanmaktadır ve kullanıcı kalktıktan 

sonra klavye, masa, sandalye ve benzeri kullanmış olduğu eşyaların dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. 
 
 

5.   VELİLERİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ  

 
Acil durum irtibat listesi için, varsa değişen iletişim bilgilerinin öğrenci işleri ile iletişime geçilerek güncellenmesi gerekmektedir. 
 
Öğrencilerimizin evden çıkarken maske takmasını ve gün içerisinde maske değişimi için yanında yeterli sayıda yedek maske bulundurmasını 
sağlamanız beklenmektedir. 

Salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere veli ve ziyaretçilerimizin okul sınırları 
içerisine girişlerine izin verilmemektedir. Zorunlu hallerde okul idaresi tarafından davet edilmek koşuluyla Covid-19 
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kurallarına uyularak ve güvenlik eşliğinde hareket edilerek velinin okula girişine müsaade edilir. 

Okula girişin gerekli olduğu durumlarda en dış noktadan itibaren maske takılması, girişin sağlanabilmesi için güvenlikte 
okutulan HES kodunun “Risksiz” olması gerekmektedir.  

 
Velilerle iletişim UE (Uzaktan Eğitim) sürecinde olduğu gibi e-posta yoluyla randevu almak koşuluyla çevrim içi görüşme veya doğrudan 
telefon görüşmesi yoluyla gerçekleştirilir. 

Öğrenciler ile aynı ev içerisinde yaşayan aile bireylerinin, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları Sağlık Bakanlığı 
tarafından önerilmektedir. 

Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi Covid-19 belirtilerinin olması, aileden bir bireyde Covid-19 
tanısının tespit edilmesi ya da ailede temaslı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencinin 
okula gönderilmemesi gerekmektedir. 

Öğrencilerin okula bırakılması ve okuldan alınması sırasında sosyal mesafe kurallarına uyularak maske takılması zorunludur. 
 
Mümkünse her gün aynı   velinin öğrenciyi alması  ve bırakması, büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişilerin öğrencileri 
bırakıp almamalarına özen gösterilmelidir.  
 
Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrencilerimizin velileri tarafından güvenlik kapısı girişlerinde teslim alınıp bırakılması 
beklenmektedir. 
 
Öğrencilerimizin kendi araç gereçleri haricinde başkasının araç gerecini kullanmaması için gerekli malzemelerinin eksiksiz olması ve 
eve gelen eşyalarının kontrolü önemlidir. 
Anaokulunda okula oyuncak gönderilmemesi önemlidir. 
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Okula ulaşımı velisi tarafından sağlanan;  

 Anaokulu öğrencilerimiz, doğu kapısını kullanarak güvenlik kapısında ateş ölçümleri yapıldıktan sonra nöbetçi öğretmene 

teslim edilirler, okul sonrasında velileri tarafından yine doğu kapısı önünde teslim alınırlar. 

 İlkokul öğrencilerimiz, doğu kapısını kullanarak güvenlik kapısında ateş ölçümleri yapıldıktan sonra okula giriş yaparlar. Fuaye 

giriş alanına gelen öğrencilerimiz danışma tarafından sınıflarına yönlendirilirler. Okul sonrasında ise velileri tarafından yine 

doğu kapısı önünde teslim alınırlar. 

 Ortaokul ve lise öğrencilerimiz güney kapısından güvenlik kapısında ateş ölçümleri yapıldıktan sonra okula giriş yaparlar. Okul 

sonrasında velileri tarafından yine güney kapısı önünde teslim alınırlar. 

Velisi tarafından okuldan alınacak olan anaokulu ve ilkokul öğrencilerimiz; müdür yardımcısının koordinasyonu ile sınıf öğretmenleri ve nöbetçi 

öğretmenler eşliğinde doğu kapısına yönlendirilirler. 

Velisi tarafından okuldan alınacak olan ortaokul öğrencilerimiz; müdür yardımcısının koordinasyonu ile nöbetçi öğretmenler eşliğinde doğu 

kapısına yönlendirilirler. 

Okula servisle gelen öğrencilerimiz güvenlik kapısı girişinde ateş ölçümleri yapılarak, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde güney 
kapısından okula giriş yaparlar. Okul çıkışlarında servis kullanan öğrencilerimizin yine sosyal mesafe kurallarına uyularak, nöbetçi 
öğretmenler eşliğinde güney kapısına yönlendirilmesi sağlanır. Güney kapısında müdür yardımcıları ve nöbetçi öğretmenler koordinesinde 
servislere yerleşim gerçekleştirilir. 
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6. TÜM TOPLULUĞUN UYACAĞI KURALLAR VE PRENSİP KARARLARI 
    

a. EVDEN ÇIKARKEN 
b. SERVİSE BİNER VE İNERKEN 
c. OKULA GİRER VE ÇIKARKEN 
d. OKULDAYKEN 
e. SINIFTA /OFİSTE BULUNURKEN 
f. TEMİZLİK VE HİJYEN 
g. SOSYAL MESAFE 
h. KILIK KIYAFET ÇANTA 
i. YERLEŞKE KULLANIMI 

 

a-EVDEN ÇIKARKEN 

Öğrencinin velisi tarafından ateş kontrolünün yapılması. 

Maske takımının sağlanması 

O gün ihtiyaç duyulacak araç-gereçlerin okul çantasına yerleştirilmesi 

Dezenfektanın okul çantasına koyulması 

Su matarasının/şişesinin okul çantasına koyulması 

Varsa elektronik cihazların (tablet ile eğitim yapılan hazırlık ve 9.sınıflarımız için) dezenfekte edildikten sonra okul çantasına yerleştirilmesi 
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Sağlık durumu nedeni ile özel bir yiyecek/içecek kullanımı söz konusu ise paketli bir şekilde okul çantasına yerleştirilmesi ve sınıf /şube rehber 

öğretmenine bilgi verilmesi. 

Servis beklerken hiçbir şeyle temas edilmemesi 

 
b- SERVİSE BİNER VE İNERKEN 
 
Servis beklerken sosyal mesafe kuralına uyulması (min. 1 metre) 
 
Sıra gelmedikçe servise binmeye çalışılmaması 
 
Servis içerisinde maskenin çıkartılmaması 
 
Belirlenen yere oturulması 
 
Emniyet kemerinin takılması 
 
Servisteyken hareket edilmemesi, yer değiştirilmemesi  
 
Servisin kurallarına uygun davranılması 
 
Okula girdikten sonra inme izni verilene kadar yerinde beklenmesi 
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c- OKULA GİRER VE ÇIKARKEN 
 
Okula sosyal mesafe kuralına riayet edilerek girişin sağlanması 

El dezenfektanı ile ellerin dezenfekte edilmesi 

Maskenin takılı olması 

Güvenlik kapısı girişinde ateş ölçümünü yapıldıktan sonra okula giriş yapılması 

Eğer lavabo kullanım ihtiyacı varsa; kullanım öncesi ve sonrasında eller yıkanmalı, maske değiştirilerek sınıfa girilmeli. 

Son ders bitiminde  ;  

Kişisel eşyalarının/malzemelerinin toparlanması 

Ellerin dezenfekte edilmesi   

Çıkış izni verilmedikçe ayağa kalkılmaması 
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d- OKULDAYKEN 
 
Sosyal mesafenin her zaman korunması 
 
Ellerin her temas sonrası düzenli olarak dezenfekte edilmesi/yıkanması 
 
Maskenin okul saatleri süresince kesinlikle çıkartılmaması 
Her yerde maskenin burun üstüne oturtulmuş ve çene altını kavramış olduğundan emin olunması 
 
Maskenin kirlendikçe/nemlendikçe yenisiyle değiştirilmesi  
 
Kirli maskelerin “Maske Atık Kutusuna” atılması 
 
Teneffüslerde öğretmen yönergesine uygun hareket edilerek temiz havaya çıkılması 
 
Duvarlarda, sınıflarda koridorlarda, tuvaletlerde asılı bulunan hijyen kurallarına uygun davranılması 
 
Merdiven inerken ve çıkarken trabzanlara dokunulmaması 
 
 
e- SINIFTA /OFİSTE BULUNURKEN 
 
Sınıfa/ofise girerken ve çıkarken ellerin dezenfekte edilmesi     
 
Sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş alanlara oturulması 
 
Her öğrencinin kendisi için belirlenen, ismine tanımlanmış alanda oturması 
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Çalışmanın yürütüldüğü tüm ortamlarda sosyal mesafe kuralının önemsenmesi 
 
Şahsi eşyaların hijyeninin sağlanması 
 
 
f- TEMİZLİK VE HİJYEN 
 
Her gün temiz bir kıyafetle/üniformayla okula gelinmesi 
 
Ayakkabıların her zaman temiz tutulması 
 
Eldiven kullanımı tavsiye edilmemektedir, ancak kullanmanım durumunda her saat başı eldivenlerinizin değiştirilmesi ve kirlenmiş olanların 
“Maske-Eldiven Atık Kutusuna” atılması 
 
Maske takamayan öğrencilerin (gelişimsel sorunları doktor raporları ile kayıt altına alınmış tıbbi nedenler) yüz koruyucu kullanmaları 
 
Ellerin her eylem sonrasında en az 20 saniye boyunca yıkanması 
 
Okula/sınıfa/ofislere giriş ve çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması 
 
Araç-gereç ve eşya paylaşımının yapılmaması  
 
Kimseyle yakın temas içerisinde olunmaması 
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g- SOSYAL MESAFE 
 
Sosyal mesafe kuralları yönetmelikle belirlenmiş olduğundan herhangi bir eksiklik veya ihmal kabul edilemez. 

 Oturulacak masa/sandalyeler arasında 1 metre mesafenin bulunmasına özen gösterilmesi 
 Sınırları belirlenmemiş alanlarda oturulmaması 
 Sosyal mesafeye işaret eden yönergelere göre hareket ederek giriş ve çıkışların gerçekleştirilmesi 
 Uyarı işareti bulunan alanlara oturulmaması 
 İkili veya daha fazla iletişimin söz konusu olduğu zaman ve mekanlarda sosyal mesafe kuralına uyulması 
 Sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilmiş adım işaretlerine uyulması 

 
 
h- KILIK KIYAFET ÇANTA 
 

Mont-hırka vb. şeyler giymeniz gerekiyor ise çantanıza sığacak büyüklükte olmasına dikkat edilmesi, değilse sandalyenizin arkasına asılması 

Astığınız giysinin mutlaka spreyle dezenfekte edilmesi 

Saat dışında takı kullanılmaması 

Çantalarınızı spreyle dezenfekte etmeden evden çıkılmaması, her kullanımdan sonra ellerinizin dezenfekte edilmesi 

Çantalarınızda poşet içerisinde yedek kıyafet bulundurulması 

Astım ve alerji ataklarını tetikleyebileceği için parfüm ve deodorant tarzı şeyler kullanılmaması 
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i- YERLEŞKE KULLANIMI 
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