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Değerli Veliler, 

 

Okul yönetimimiz, okul sağlık birimimiz ve iş güvenliği ekibimiz; Covid 19’un dünya 

gündemine girdiği 2020 Ocak ayından itibaren süreci yakından izlemektedir. İkinci dönemin 

başından itibaren okulun tüm iç ve dış alanları ve servis araçlarında dezenfeksiyon önlemleri 

en üst düzeye çıkarıldı.   

 

 

Bu önlemler kapsamında, sık temas edilen kapı kolları, musluklar, tırabzanlar gibi alanlar 

ayrı birer temizlik personeliyle okul sağlık biriminin yaptığı yönlendirmelerle her teneffüs 

öncesi ve sonrasında temizlendi. Tüm derslik ve ofisler her kullanımdan sonra detaylı bir 

şekilde temizlenerek havalandırıldı. Okullarda uzaktan eğitim döneminin başlamasıyla okul 

binasının tüm iç ve dış alanlarının her an eğitim öğretime hazır olması için gerekli hijyen 

koşulları ve sosyal mesafe yönlendirmeleri yapıldı.  

 

 

Covid-19 hastalığının dünya için pandemi olma özelliğini sürdürdüğü bu günlerde, 

normalleşme süreci kapsamında koruyucu önlemler kararlı bir şekilde sürdürülmekte ve 

öğrencilerimizin okula gelirken ve okulda geçirecekleri saatler boyunca minimum riskle 

devam etmeleri için gerekli hazırlıklar tamamlanmaktadır. Bu belge,  okulumuzdaki güvenli 

ortamı yeni koşullar altında sürdürmek amacıyla uygulanacak temel eylem ve yaklaşımları 

özet olarak içermektedir. Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler 

doğrultusunda yeni eklemeler, düzenlemeler ve yaptırımlar yapılarak velilerimiz 

bilgilendirilecektir. 

 



 

 

OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER

Binanın Hazırlanması 

Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri
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OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN

 BİNANIN 
 

1 
Okul temizlik planı Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi alan, kim 
tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizlenece
belirlenmiştir. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen yüzey ve alanlar 
ve temizlik planında sorumlu çalışan kişi ve temizlik sıklı
planının uygulanması idari iş

2 
Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (danışma, sınıf, tuvalet, 
ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile tüm 
gün açık tutulur. 

3 Okula giriş noktalarında pedallı alkol bazlı el antiseptiği stantları ile Ateş ölçerler 
mevcuttur. Danışma alanları ile yazıcı istasyonlarında el anti

4 Okula giriş noktalarına termal ateş ölçerler yerleştirilerek binalara yapılan tüm 
girişlerde ateş ölçümü yapılacaktır.

5 
Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmış ve çay ocaklarımız geçici olarak 
kapatılmıştır. Tüm öğrencilerin su mataralarını yanlarında getirmesi beklenir. 
Zorunlu hallerde okul tarafından desteklenir.

6 Her sınıfta hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) temas gerektirmeyen, üstü kapalı 
ve pedallı hijyen çöp kovası bulunur.
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GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN
 

NANIN HAZIRLANMASI 

Okul temizlik planı Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi alan, kim 
tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizlenece
belirlenmiştir. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen yüzey ve alanlar 
ve temizlik planında sorumlu çalışan kişi ve temizlik sıklıǧı belirlenmiştir. Temizl
planının uygulanması idari işler sorumlusu tarafından kontrol edilir.

Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (danışma, sınıf, tuvalet, 
ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile tüm 

Okula giriş noktalarında pedallı alkol bazlı el antiseptiği stantları ile Ateş ölçerler 
anışma alanları ile yazıcı istasyonlarında el antiseptiği bulundurulur.

Okula giriş noktalarına termal ateş ölçerler yerleştirilerek binalara yapılan tüm 
girişlerde ateş ölçümü yapılacaktır. 

Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmış ve çay ocaklarımız geçici olarak 
öğrencilerin su mataralarını yanlarında getirmesi beklenir. 

Zorunlu hallerde okul tarafından desteklenir. 

Her sınıfta hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) temas gerektirmeyen, üstü kapalı 
ve pedallı hijyen çöp kovası bulunur. 

ALINAN ÖNLEMLER 

 

Okul temizlik planı Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi alan, kim 
tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceǧi 
belirlenmiştir. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen yüzey ve alanlar saptanmış 

ı belirlenmiştir. Temizlik 
ler sorumlusu tarafından kontrol edilir. 

Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (danışma, sınıf, tuvalet, 
ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile tüm 

Okula giriş noktalarında pedallı alkol bazlı el antiseptiği stantları ile Ateş ölçerler 
septiği bulundurulur. 

Okula giriş noktalarına termal ateş ölçerler yerleştirilerek binalara yapılan tüm 

Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmış ve çay ocaklarımız geçici olarak 
öğrencilerin su mataralarını yanlarında getirmesi beklenir. 

Her sınıfta hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) temas gerektirmeyen, üstü kapalı 



 

 TEMİZLİK ve 
 
Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu
takip edilir. 

Tablo 10. Yüzey temizliği
 

Ürün Kullanım Yeri

 Alkol Çözeltileri  (Etil/Izopropil) (En 
az %70lik)  (Etil Alkol, Etanol 
Cas No: 64-17-5) 

 Steteskoplar  Pulsoksimetreler Defibrilatör 
kaçıkları vb. 

 Standart Çamaşır 
suyu (1:10 normal 
sulandırmada) 
(Sodyum 
hipoklorit Cas  No: 
7681-52-9) 

 Kan ve vücut 
sıvıları bulaşmış 
yüzeyler 

 Standart Çamaşır 
suyu (1:100 
normal 
sulandırmada) 
(Sodyum 
hipoklorit Cas  No: 
7681-52-9) 

 Dış yüzeyler 

 Hidrojen Peroksit 
(%0.5)  (Cas No: 7722-84-
1) 

 Ekipmanların dış 
yüzeyleri  Zemin  Duvarlar 

 Kuaterner 
amonyum 
bileşikleri (Quats) 

 Zemin Duvarlar
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TEMİZLİK ve DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ

dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki

temizliği ve dezenfeksiyonu için önerilen ürünler ve özellikleri

Yeri Avantajları Dezavantajları

 
Pulsoksimetreler 

 

 Toksisite yok  Düşük Maliyet  Hızlı Etki  Tortu Bırakmaz 

 Çabuk buharlaştı
dezenfektanı değildir. Son derece yanıcıdır. Plastik, kauçuk ve silikon materyaller için 
zararlıdır.  Organik materyalleri tarafından deaktive 
edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi 
yüzeylerin temizlenmesi gerekir.)

Kan ve vücut 
sıvıları bulaşmış 

 Düşük maliyet  Hızlı etki  Kullanıma hazır 
mendil ve 
spreyleri mevcut  Sporosidal ve 
virüsidal (C. 
difficile ve 
Norovirus’a karşı 

 Metal ekipmanlara zararlı. Organik materyaller tarafından deaktive 
edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi 
yüzeylerin temizlenmesi gerekir.) Cilt ve mükoz membranlara karşı tahriş 
edicidir.  Sulandırıldıktan sonra 24 saat içinde 
kullanılmalıdır. Giysileri boyayabilir.

 

 Düşük maliyet  Hızlı etki  Kullanıma hazır 
mendil ve 
spreyleri  mevcut  Sporosidal ve 
virüsidal (C. 
difficile ve 
Norovirus’a karşı 

 Metal ekipmanlara zararlı. Organik materyaller 
edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi 
yüzeylerin temizlenmesi gerekir.) Cilt ve mükoz membranlara karşı tahriş 
edicidir.  Sulandırıldıktan sonra 24 saat içinde 
kullanılmalıdır. Giysileri boyayabilir.

Ekipmanların dış 

 Çevre için güvenli  Toksil değil  Hızlı etki  Organik madde 
varlığından aktif  Mendil ve sıvı hali 
mevcut  Deterjan özelliği 
nedeniyle 
mükemmel 
temizleme özelliği 

 Bakır,  çinko, pirinç, akrilik ve alüminyuma 
zararlı 

Zemin Duvarlar 

 Ekipmanların dış 
yüzeyleri  Zemin  Duvarlar 

 Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonunda 
kullanılamaz. Dar mikrobiyal spektrum nedeniyle dezenfekten olarak sınırlı 
kullanım. 

DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ  
Rehberindeki yönlendirmeler 

ve dezenfeksiyonu için önerilen ürünler ve özellikleri 

Dezavantajları 

Çabuk buharlaştıǧından ideal bir yüzey 
dezenfektanı değildir. 
Son derece yanıcıdır. 
Plastik, kauçuk ve silikon materyaller için 

Organik materyalleri tarafından deaktive 
edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi 
yüzeylerin temizlenmesi gerekir.) 

Metal ekipmanlara zararlı. 
materyaller tarafından deaktive 

edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi 
yüzeylerin temizlenmesi gerekir.) 
Cilt ve mükoz membranlara karşı tahriş 

Sulandırıldıktan sonra 24 saat içinde 
kullanılmalıdır. 
Giysileri boyayabilir. 

Metal ekipmanlara zararlı. 
Organik materyaller tarafından deaktive 
edilir. (Bu nedenle kullanım öncesi 
yüzeylerin temizlenmesi gerekir.) 
Cilt ve mükoz membranlara karşı tahriş 

Sulandırıldıktan sonra 24 saat içinde 
kullanılmalıdır. 
Giysileri boyayabilir. 

Bakır,  çinko, pirinç, akrilik ve alüminyuma 

Tıbbi aletlerin dezenfeksiyonunda 
kullanılamaz. 
Dar mikrobiyal spektrum 
nedeniyle dezenfekten olarak sınırlı 
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Provincial Infectious Disease Advisory Committee’s ‘’Best Practices for Environmental 
Cleaning for Prevention and Control of Infections’dan uyarlanmıştır. 
 
 Sağlık Bakanlığından biyosidal ruhsatı bulunan ürünler kullanılmalıdır. Bu ürünlerin farklı 

konsantrasyonlar olabileceǧi ve bazı durumlarda da kombine ürünler içerebileceǧinden 
uygulama amacına yönelik olarak mutlaka etiket önerilerine göre kullanılmalıdır. 
 

 Cas No: Kimyasal kayıt numarası 
 

 Sağlık Bakanlıǧı’ndan biyosidal ruhsatı bulunan farklı konsantrasyonlarda 
olabileceǧinden direkt etiketine göre kullanılır. Temizlik amaçlı kullanılan çamaşır 
sularının farklı konsantrasyonları mevcut olup reaksiyona giren serbest klor oranı %4-8 
olanlar kullanılır. 
 

 Bkz. Hastane Öncesi Acil Saǧlık Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma 
Rehberi 

 
 
Bina temizlik planına uygun olarak bankolar, masalar, asansörler, kapı ve pencere kolları, 
tırabzanlar, elektrik anahtarları, sandalye kolları gibi gün içinde çok sayıda temas edilen 
yüzeyler günde en az iki kere temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması 
durumunda bu sayılar artırılır. (bkz: Okul Ortamında Alınan Tedbirler) Servis araçlarında kapı 
tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve rehber korunağı her 
servisten sonra temizlenir. Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk baçlıklarının yıkanması, 
koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. 
Gereğinde sıklaştırılır. 
 
Araçların düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlanması ve dezenfeksiyonu yapılır. (bkz:  
Servis kullanımı) 
 
Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki temizlik ürün 
özelliklerini karşılayan malzemeler kullanılır. 
 
Zemin temizliǧi günde iki kez yapılır. Minimum dokunma yüzeyleri tavan, duvar, perde, 
panjur vb. ayda bir kez temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda da 
bu sayılar artırılır. Temizlik/ dezenfeksiyon işlemi sırasında kuru paspas yerine nemli paspas 
kullanılır. (bkz: Okul Ortamında Alınan Tedbirler) 
 
 
 
 



 

 EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ 
 

1 Covid-19 hastalığı ile ilgili olarak okul risk analizi ve eylem planları pandemi ilan 
edilene kadar ve pandemi ilan edildikten sonraki dönemde güncellenmiştir.

2 Eğitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiş, her 
alanda maksimum kaç kişi bulunabilece

3 Ofis alanları ve bekleme alanları, fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden 
düzenlenmiş ve işaretlenmiştir.

4 
Güncel olarak; tüm çalışan ve öğrencilerin maske takmaları zorunlud
Bakanlığı tarafından siperlik, gözlük gibi benzeri ilave kişisel koruyucular 
önerildiǧinde, derhal uygulamaya al

 

 ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
 

1 
Çalışanların kişisel koruyucu malzemeleri (maske ve siperlik ya da gözlük)
tarafından temin edilmekte ve sürdürülebilirli
malzemelerin stokları düzenli olarak takip edilir.

2 Öğrencilere maske kullanımı ve fiziksel mesafenin korunması ile ilgili eğitim verilir. 
Görsel materyaller ile desteklenir.

3 
Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli oldu
bildirilmiştir. Okulumuzda aynı zamanda kurum kültürü gereği ses düzeyinin 
kontrolü üzerinde de durulmaktadır.

4 
Okulumuzda bir adet aktif r
doğrultusunda hizmet vermeye devam eder. Okul doktoru eğitim öğretim dönemi 
başladıǧında, çalışma ilkeleri ile ilgili veli ve öğrencileri bilgilendirir.
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EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ 

19 hastalığı ile ilgili olarak okul risk analizi ve eylem planları pandemi ilan 
edilene kadar ve pandemi ilan edildikten sonraki dönemde güncellenmiştir.

Eğitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiş, her 
maksimum kaç kişi bulunabileceǧi belirlenmiş ve işaretlemeler yapılmıştır.

Ofis alanları ve bekleme alanları, fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden 
düzenlenmiş ve işaretlenmiştir. 

Güncel olarak; tüm çalışan ve öğrencilerin maske takmaları zorunlud
tarafından siperlik, gözlük gibi benzeri ilave kişisel koruyucular 

ǧinde, derhal uygulamaya alınır. 

ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER

Çalışanların kişisel koruyucu malzemeleri (maske ve siperlik ya da gözlük)
tarafından temin edilmekte ve sürdürülebilirliǧi sağlanmaktadır. Kişisel koruyucu 
malzemelerin stokları düzenli olarak takip edilir. 

Öğrencilere maske kullanımı ve fiziksel mesafenin korunması ile ilgili eğitim verilir. 
desteklenir. 

Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli oldu
bildirilmiştir. Okulumuzda aynı zamanda kurum kültürü gereği ses düzeyinin 
kontrolü üzerinde de durulmaktadır. 

adet aktif revir bulunmaktadır. Revirimiz sosyal mesafe kuralları 
doğrultusunda hizmet vermeye devam eder. Okul doktoru eğitim öğretim dönemi 

ında, çalışma ilkeleri ile ilgili veli ve öğrencileri bilgilendirir.

DÜZENLENMESİ  

19 hastalığı ile ilgili olarak okul risk analizi ve eylem planları pandemi ilan 
edilene kadar ve pandemi ilan edildikten sonraki dönemde güncellenmiştir. 

Eğitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiş, her 
ş ve işaretlemeler yapılmıştır. 

Ofis alanları ve bekleme alanları, fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden 

Güncel olarak; tüm çalışan ve öğrencilerin maske takmaları zorunludur. Sağlık 
tarafından siperlik, gözlük gibi benzeri ilave kişisel koruyucular 

ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER  

Çalışanların kişisel koruyucu malzemeleri (maske ve siperlik ya da gözlük) okul 
ğlanmaktadır. Kişisel koruyucu 

Öğrencilere maske kullanımı ve fiziksel mesafenin korunması ile ilgili eğitim verilir. 

Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli olduǧu 
bildirilmiştir. Okulumuzda aynı zamanda kurum kültürü gereği ses düzeyinin 

sosyal mesafe kuralları 
doğrultusunda hizmet vermeye devam eder. Okul doktoru eğitim öğretim dönemi 

ında, çalışma ilkeleri ile ilgili veli ve öğrencileri bilgilendirir. 



 

OKUL FAALİYETE GEÇTİKTEN

 SAĞLIK KONTROLÜ 
 
Okula dönüş öncesi tüm öğrencilerin
ilgili sağlık bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde birlikte geçirdi
kişilerin: 
 Covid-19 belirtileri 
 Seyahat bilgisi 
 Son 14 günde Covid-19 tanısı ya da ş

 

TEMASLI Olmak Nedir?
 
COVID-19 hastasıyla: 
 Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım 

araçları) 1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler,
 Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım 

araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler,
 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler
 COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 da

bulunmuş kişiler. 

 OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE COVID
ŞÜPHESİ OLUŞMASI 

 
Okul sınırları içindeki çalışan, 
solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa:
 Durumu ilk gözleyen kişi, okul 
 Sağlık birimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş
 Öğrenci velisine bilgi verilerek 

sağlanır. Buradaki yetkilinin verdi
ayrılmaları istenir. 

 Öğrenci okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. 
kapalı ortamda birlikte beklenilmez.

 İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.
 Öğrencinin okul sınırları içinde bulundu

bilgisi liste çeklinde tutanak altına alınır.
 Sağlık birimi kişinin Covid-19

bile sağlık kuruluşundan “okula dönüş
okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir.
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FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA ALINMASI GEREKEN
 

SAĞLIK KONTROLÜ  

öğrencilerin okulun kapalı olduǧu dönemdeki 
bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde birlikte geçirdi

19 tanısı ya da şüphesi olan kimse ile teması 

TEMASLI Olmak Nedir? 

Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım 
araçları) 1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler, 

kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım 
araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler, 
1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler

19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı

 

OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE COVID-19 HASTALIĞI 
ŞÜPHESİ OLUŞMASI  

, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş
solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa: 

i, okul sağlık birimini haberdar eder. 
rimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir.

bilgi verilerek Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi 
. Buradaki yetkilinin verdiǧi talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan 

okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. Kişisel koruyucular olsa da 
ortamda birlikte beklenilmez. 

alınca havalandırılır ve dezenfekte edilir. 
okul sınırları içinde bulunduǧu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiǧi 

bilgisi liste çeklinde tutanak altına alınır. 
19 tanısı alıp almadıǧını takip eder. Öğrenci

kuruluşundan “okula dönüşünde sakınca olmadıǧı”na dair hekim raporunu 
okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir. 

SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

ǧu dönemdeki bulaşıcı hastalıklar ile 
bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde birlikte geçirdiǧi 

 

Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım 

kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım 

1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan kişiler 
kikadan uzun süre ile maske takarak 

Bakanlığı Covid-19 Rehberi (14.4.2020) 

19 HASTALIĞI 

da ziyaretçilerden birinde ateş, öksürük ya da 

izolasyon alanına yönlendirir. 
Merkezi 184 ile irtibata geçmesi 

ı ve en kısa sürede okuldan 

isel koruyucular olsa da 

ǧu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiǧi 

Öğrenci Covid-19 değilse 
ı”na dair hekim raporunu 



 

Belirtileri İlk Gözleyen Kişi 
 Saǧlık birimini 

bilgilendirir. 
 

 Hastayı izolasyon 
alanına yönlendirir. 

 

Sağlık Birimi
 Hastayı izolasyon 

alanında kişisel 
koruyucu 
ekipmanlarını 
kullanarak 
değerlendirir. 
Hastayı izolasyon 
alanına yönlendirir.
 

 Öğrenci velisini 
bilgilendirir.

 
 Hastanın aldı

tanıyı takip eder.
 
 Çalışan

öğrencinin" okula 
dönüşünde sakınca 
olmadı
hekim raporu ister.

 

 COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN 
TEDAVİ SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ 

 
 Tedavisi yapılan öğrenci, ilgili 

olmadıǧı”na dair raporu ile okula ile kabul edilir.
 Okula ilk geldiǧinde önce okul doktoru/i

uygun görmesi sonrasında içine devam eder.
 İlgili idareci akışın gerçekleşmesini

 

 SEYAHAT UYGULAMALARI 
 
 Çalışanların ve öğrencilerin 

06.03.2020 ve 17.03.2020 tarihli yazıları 
öğrencileri ve çalışanlarına 
sempozyum konferans, proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında 
yurt içi ve yurtdışına dışına seyahat etmemeleri 

 Servis aracı ile ulaşım gerekti
 Yurt dışından dönecek öğrenci

hekiminin değerlendirmesi
fertlerinden birinin yurt dışında
katılma durumu var ise aynı 
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Sağlık Birimi 
Hastayı izolasyon 
alanında kişisel 
koruyucu 
ekipmanlarını 
kullanarak 
değerlendirir. 
Hastayı izolasyon 
alanına yönlendirir. 

Öğrenci velisini 
bilgilendirir. 

Hastanın aldıǧı 
tanıyı takip eder. 

Çalışan ya da 
öğrencinin" okula 
dönüşünde sakınca 
olmadıǧı"na dair 
hekim raporu ister. 

İlgili İdareci 
 Sürecin doǧru 

işlemesini 
kolaylaştırır. 
 
 Çalışan ya da 

öğrencinin okul 
sınırları içinde 
bulunduǧu 
mekanlar, kimlerle 
ne süre ile temas 
ettiǧi bilgisi liste 
çeklinde tutanak 
altına alır. 

 
 Okula dönmesinde 

sakınca olmadıǧı 
yönündeki raporu 
takip eder. 

19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN 
TEDAVİ SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ 

, ilgili sağlık kuruluşu tarafından “okula dönmesinde sakınca 
ı”na dair raporu ile okula ile kabul edilir. 

ǧinde önce okul doktoru/iş yeri hekimi tarafından değerlendirilir
içine devam eder. 

gerçekleşmesini sağlar. 

SEYAHAT UYGULAMALARI 

 okul ile ilgili seyahat ve gezileri T.C. Millî 
06.03.2020 ve 17.03.2020 tarihli yazıları gereğince, Gelişim Okulları

 duyurularak zorunlu olmadıkça spor müsabakası, 
sempozyum konferans, proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında 

seyahat etmemeleri istenmiştir. 
ım gerektiǧinde, servis kullanım yönergelerine uyulur.

öğrenci olması durumunda 14 günlük izolasyon ve 
değerlendirmesi sonrasında okula başlayabilecektir

dışından dönme ya da uluslararası katılımlı bir toplantıya
katılma durumu var ise aynı değerlendirme uygulanır.) 

İdari İşler Sorumlusu 
 İzolasyon alanı 

boşalınca 
dezenfeksiyonunu 
sağlar 

19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN 
TEDAVİ SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ  

tarafından “okula dönmesinde sakınca 

değerlendirilir, hekimin 

 
okul ile ilgili seyahat ve gezileri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 

Gelişim Okulları öğretmenleri, 
duyurularak zorunlu olmadıkça spor müsabakası, yarışma, 

sempozyum konferans, proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında 

ım yönergelerine uyulur. 
olması durumunda 14 günlük izolasyon ve işyeri 

başlayabilecektir. (Öğrencilerin aile 
dönme ya da uluslararası katılımlı bir toplantıya 



 

 KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI 
 

 Tüm öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takmakla yükümlüdür. 
 Tüm öğrenciler siperlik ya da gözlük i
 Okulumuzda temizlik ya da 

yerine getirirken eldiven 
 eldiven kullanılmamaktadır. 

 

 

Maske dokunmadan önce, ellerinizi 
ile temizleyin. 

 

Maskeyi yüzünüze doğru şekilde yerleştirin. 
Metal şeridin olduǧu taraf yukarı, renkli 
dışarı gelmelidir. 

 

Yüzünüze uygun ölçüde ve rahat 
vermeniz sağlayan pamuklu kumaştan yapılmış 
ya da cerrahi bir maske kullanın. 
üretim hatası olan maskeyi kullanmayın.

 

Maske buruna oturmalı ve çeneye 
ağız ve burun tamamen kapanmalı, 
maske arasında boşluk kalmamalıdır.

 

Maskeyi takarken lastiklerinden 
tutarak iç yüzüne dokunmadan takın.

 

Maskeyi çenenizi altına çekmeyin, ipinden 
halde yüzünüzü açmayı burnunuzun 
kaydırmayın. 

 

OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
 

 OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ 

 Okula giriş yapacak öğrencilerin
önemlidir, bu nedenle kapıda 
yapılmıştır. 

 Binaya giren herkes pedallı antiseptik standında ellerini temizleyip, 
sonra giriş yapar. 

 Okula giriş noktalarına yerleş
girişlerde ateş ölçümü yapılır.

 Okula giriş sırasında ateş, öksürük, nefes 
sağlık ekibine bildirilir. 

 Çalışan ve öğrenci dışındaki 
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KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI 

okulda bulundukları süre içinde maske takmakla yükümlüdür. 
siperlik ya da gözlük ile korunma düzeyini artırabilirler

Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, 
 kullanır, bunun dışında 

 

ellerinizi su ve sabun 

 

Nemlenen veya 

şekilde yerleştirin. 
yukarı, renkli yüzey 

 

Yanınıza her zaman yedek 
Temiz ve kirli maskeleri 
taşıyın. 

rahat nefes alıp 
vermeniz sağlayan pamuklu kumaştan yapılmış 

kullanın. Delik ya da 
maskeyi kullanmayın.  

Maskeyi çıkarırken 
lastiklerinden veya iplerinden tutarak çıkarın. 
esnada ağız, burun veya 
etmeyin. 

çeneye tam oturmayı, 
tamamen kapanmalı, yüz ile 

kalmamalıdır. 

 

Maskeyi çıkardıktan 
dokunmadan, çöpe atın 
uygun maske ise yıkamak üzere 
torbaya koyun. Maskeyi 
sabunla yıkayın. 
alkol bazlı antiseptiği 

Maskeyi takarken lastiklerinden ya da iplerinden 
dokunmadan takın. 

çekmeyin, ipinden asılı 
burnunuzun altına 

 

Bez maskeleri su ve 
ütüleyin. 

OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ

OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ  
 

öğrencilerin fiziksel mesafeyi gözeterek giriş
önemlidir, bu nedenle kapıda yığılmaların önlenmesi için duyarı ve 

Binaya giren herkes pedallı antiseptik standında ellerini temizleyip, 

yerleştirilmiş termal ateş ölçerler ile binalara yapılan tüm 
ölçümü yapılır. 

, öksürük, nefes darlığı belirtileri gözlenen 

ndaki kişilerin zaruri haller dışında okula giri

  

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI  
okulda bulundukları süre içinde maske takmakla yükümlüdür.  

le korunma düzeyini artırabilirler.  
, belirlenmiş görevleri 

 okul genelinde 

veya kirlenen maskenizi değiştirin. 

zaman yedek maske bulundurun. 
maskeleri ayrı naylon torbalardan 

Maskeyi çıkarırken ön kısmına dokunmadan 
lastiklerinden veya iplerinden tutarak çıkarın. Bu 

ağız, burun veya gözünüze temas 

Maskeyi çıkardıktan sonra iç ve dış kısmına 
çöpe atın ya da tekrar kullanıma 
ise yıkamak üzere bir naylon 
Maskeyi en az 20 saniye su ve 

sabunla yıkayın. Su ve sabuna ulaşılamıyorsa 
antiseptiği ile 20 - 30 saniye ovalayın. 

su ve deterjan ile yıkayın ve 

OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ 

giriş – çıkış yapabilmeleri 
önlenmesi için duyarı ve işaretlemeler 

Binaya giren herkes pedallı antiseptik standında ellerini temizleyip, ateşi ölçüldükten 

ölçerler ile binalara yapılan tüm 

belirtileri gözlenen kişiler doğrudan 

ula giriş yapmaması esastır. 



 

 OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER 
 

1 
Sınıflar ve tüm çalışma ortamları (ofisler, atölyeler vb.) Sağlık ve Millî Eğitim 
Bakanlığının kararları doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun işaretlemelerle 
düzenlenir. 

2 
Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve 
pencereleri açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanır. 
Tüm çalışma ortamlarının havalandırılmasının plana uygun şekilde sürdürüldü
kontrol edilir. 

3 
Öğrencilere, çalışanlara ve velilere fiziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme 
kullanımı, selamlaşma
solunum hijyeninin sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmeler ve 
hatırlatmalar yapılır. 

4 Her öğrencinin günlük olarak iki maskeyle okula gelmesi gerekmektedir. İhtiyaç 
durumunda öğrencinin maske ihtiyacı sağlanacaktır.

5 

Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının 
kendisi tarafından; ortak kullanıl
teknik ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler belirlenmiş 
sorumlular tarafından, IT ekibinin önerileri ve denetimi ile düzenli olarak 
temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı önce
uygun yıkanarak zaman planlaması buna göre yapılır.

6 Tüm öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini kullanım ilkeleri 
doğrultusunda kullanmaları sağlanır.

7 Toplu kullanım alanları atölye kullanımı kısıtlanacak, kullanılması durumunda 
sosyal mesafeye uygun planlama yapılacaktır. 

8 Dezenfeksiyon formu tüm toplu kullanım alanları ve tuvaletlerde sınıf kapılarında 
bulunacak ve takibi idari ve destek birimler 
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OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER 

Sınıflar ve tüm çalışma ortamları (ofisler, atölyeler vb.) Sağlık ve Millî Eğitim 
Bakanlığının kararları doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun işaretlemelerle 

ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve 
pencereleri açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanır. 
Tüm çalışma ortamlarının havalandırılmasının plana uygun şekilde sürdürüldü

ilere, çalışanlara ve velilere fiziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme 
kullanımı, selamlaşma-vedalaşma alışkanlıkları, öksürme ve hapşırma adabı, el ve 
solunum hijyeninin sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmeler ve 

Her öğrencinin günlük olarak iki maskeyle okula gelmesi gerekmektedir. İhtiyaç 
durumunda öğrencinin maske ihtiyacı sağlanacaktır. 

Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının 
kendisi tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra 
teknik ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler belirlenmiş 
sorumlular tarafından, IT ekibinin önerileri ve denetimi ile düzenli olarak 
temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve sonrasında eller yönergeye 
uygun yıkanarak zaman planlaması buna göre yapılır. 

Tüm öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini kullanım ilkeleri 
doğrultusunda kullanmaları sağlanır. 

Toplu kullanım alanları atölye kullanımı kısıtlanacak, kullanılması durumunda 
sosyal mesafeye uygun planlama yapılacaktır.  

Dezenfeksiyon formu tüm toplu kullanım alanları ve tuvaletlerde sınıf kapılarında 
bulunacak ve takibi idari ve destek birimler yönetimi tarafından yapılacaktır.

OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER  

Sınıflar ve tüm çalışma ortamları (ofisler, atölyeler vb.) Sağlık ve Millî Eğitim 
Bakanlığının kararları doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun işaretlemelerle 

ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve 
pencereleri açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanır. 
Tüm çalışma ortamlarının havalandırılmasının plana uygun şekilde sürdürüldüǧü 

ilere, çalışanlara ve velilere fiziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme 
vedalaşma alışkanlıkları, öksürme ve hapşırma adabı, el ve 

solunum hijyeninin sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmeler ve 

Her öğrencinin günlük olarak iki maskeyle okula gelmesi gerekmektedir. İhtiyaç 

Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının 
an diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra 

teknik ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler belirlenmiş 
sorumlular tarafından, IT ekibinin önerileri ve denetimi ile düzenli olarak 

si ve sonrasında eller yönergeye 

Tüm öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini kullanım ilkeleri 

Toplu kullanım alanları atölye kullanımı kısıtlanacak, kullanılması durumunda 

Dezenfeksiyon formu tüm toplu kullanım alanları ve tuvaletlerde sınıf kapılarında 
yönetimi tarafından yapılacaktır. 



 

 
 
 Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî 

doğrultusunda planlanır. 
 Araçlar; sabah servisi öncesi, çalış

okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır.
 Bütün araçlarda kağıt peçete, ıslak mendil, el 

Araç kokusu kullanılmaz. El 
güvenlik kurallarına uygun ş

 Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar 
uygulaması yaptıktan sonra biner. Tüm sürücü ve rehberlere ma
kullanımı konusunda eğitim 

 Öğrenci ve çalışanlar her gün aynı 
 Sık temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve 

rehber korunağı her yolculuktan sonra temizlenir. Temizlikte 
önerilen klor bazlı ürünler kullanılır.

 Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk baçlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin 
silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır.

 Gereğinde sıklaştırılır. 
 Araçlarda düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyonu yapılır. 

Gereğinde ilave ilaçlama uygulanır.
 Sürücü ve rehberlerin fiziki 

Hasta çalışanların tedavi ve 
yedek sürücü ve rehber bulundurulması esastır.

 

 YEMEKHANE KULLANIMI 
 
 Öğrencilerin okula dönüşlerinde

Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlıklarının kararları ile ayrıca belirlenecektir.
 

 Yemekhanede masalar seperatörle ayrılacak ve sosyal mesafeye uygun bir biçimde 
yemek saatleri planlanacaktır.
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 SERVİS KULLANIMI  
i ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının

lar; sabah servisi öncesi, çalışan ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer 
saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır.

peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp 
Araç kokusu kullanılmaz. El antiseptiği çalışan kullanımı içindir. Gereğinde

şekilde kullanmasına izin verilir. 
Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar boş bile olsa araca maskeli olarak ve el 
uygulaması yaptıktan sonra biner. Tüm sürücü ve rehberlere ma

 verilmiştir. 
her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı olarak seyahat eder.

Sık temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve 
yolculuktan sonra temizlenir. Temizlikte Sağlık

önerilen klor bazlı ürünler kullanılır. 
Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk baçlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin 

temizlenmesi haftalık olarak yapılır. 

Araçlarda düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyonu yapılır. 
ilave ilaçlama uygulanır. 

Sürücü ve rehberlerin fiziki durumları ulaşım müdürü tarafından günlük olarak gözlenir. 
tedavi ve istirahatı bitmeden okula dönmemeleri beklenir. Hazırda 

yedek sürücü ve rehber bulundurulması esastır. 

YEMEKHANE KULLANIMI 

dönüşlerinde yapılacak düzenleme ve uyulacak kurallar 
Bakanlıklarının kararları ile ayrıca belirlenecektir.

Yemekhanede masalar seperatörle ayrılacak ve sosyal mesafeye uygun bir biçimde 
yemek saatleri planlanacaktır. 

Bakanlığının belirleyeceǧi kararlar 

okula teslimi sonrası, benzer şekilde 
saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır. 

ve çöp poşeti bulundurulur. 
Gereğinde öğrencilerin 

bile olsa araca maskeli olarak ve el antiseptiği 
uygulaması yaptıktan sonra biner. Tüm sürücü ve rehberlere maske ve el antiseptiği 

oturarak maskeleri takılı olarak seyahat eder. 
Sık temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve 
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İŞLEYİŞ SIRASINDA UYGULANACAK 
 

 EĞİTİM ÇALIŞMALARI 
 

 Tüm öğrenci, çalışan ve velilerin destek ve 
sonuçlarına göre şekillendirilir

 Eğitimler görsel materyallerle ve müfredat içindeki düzenlemelerle desteklenir.
 
Bu eğitimler aşağıdaki başlıklar altında yer alır:
 Çalışan saǧlıǧı ve iş güvenliği
 Okul güvenliği 
 Fiziksel sağlık 
 Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
 

 ÖĞRENCİNİN OKULDA BİR GÜNÜ 
 
 Öğrencilerimiz okula termal kameralardan ateşleri ölçülerek ayrı kapılardan sosyal 

mesafe kurallarına uygun bir biçimde giriş yapacaktır. İlk derste her öğrencinin ateşi ders 
öğretmeni tarafından ölçülerek ateş takip çizelgesine yazılacaktır. 

 Sınıflarda derslik düzenlemeleri öğrencilerin yanyana olmayacakları şekilde yapılacak ve 
ders sırasında maske kullanılacaktır. 

 Kahvaltı ve öğle yemeğinde öğrenciler separatörle ayrılmış masala
öğrencilerin el yıkama vb rutinleri sıklaştırılarak takip
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