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ÖZEL GÜRÇAĞ OKULLARI 

(İlkokul-Ortaokul-Anadolu Lisesi-Fen Lisesi) 

 

COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ (CORONA VİRÜS) ACİL DURUM EYLEM PLANI 

 

1. GİRİŞ 

1.1 Genel Bilgiler 

Bu plan dünya genelinde görülen COVİD-19 hastalığının etkeni, bulaşma yolları ve 

korunma yöntemleri konusunda okul personelinin, öğrencilerin, velilerin ve ziyaretçilerin 

bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve uygulanacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla T.C. Sağlık 

Bakanlığının COVİD-19 Rehberi esas alınarak hazırlanmıştır. 

Okulumuzda COVİD-19 şüpheli hasta/hastaların fark edilmesi durumunda uygulanacak 

korunma önlemleri ve izlenecek süreçleri içermektedir. Yeni ortaya çıkan bilgiler ve 

durumlara bağlı olarak bu planın güncellenmesi hedeflenmektedir.   

2. AMAÇ ve HEDEFLER 

2.1 COVİD-19 Eylem Planı Amacı  

➢ COVİD-19 hastalığında etkilenecek personelin hastalığı tanımalarını, rollerini ve 

sorumluluklarını yerine getirmek üzere en uygun şekilde hazırlık yapmalarını ve 

koordinasyon içinde hareket etmelerini yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi 

sağlamaktır. 

➢ COVİD-19 hastalığı etkeni, bulaşma yolları, alınacak önlemler hakkında bilgi vermek; 

COVİD-19 vakası veya daha önce temas etmiş kişi ile karşılaşıldığında izlenmesi 
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gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında yol göstermek amacıyla tüm okul 

personeli, öğrenciler, veliler ve ziyaretçiler için hazırlanmıştır.  

➢ Olası bir COVİD–19 vakası görülmesi durumunda kurum personelinin; koordineli ve 

zamanında hareket edebilmeleri ve şüpheli hasta/hastaların fark edilmesi 

durumunda neler yapması gerektiğini hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır. 

2.2 COVİD-19 Eylem Planı Hedefleri 

➢ COVİD-19 pandemisine karşı hazırlık ve faaliyet planlarının temelini oluşturacak 

teknik bilgileri sunmak, 

➢ COVİD-19 pandemisine karşı yapılacak çalışmaların etkinliğini artırmak amacıyla 

pandemi ortaya çıkmadan önce gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri belirlemek ve  

         önerilerde bulunmak, 

➢ COVİD-19 pandemisi sırasında kamu ve özel kuruluşlar arasındaki iş birliğini, 

kuruluşların rollerini, sorumluluklarını ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek, 

3. KAPSAM 

COVİD-19 pandemisinin bulaşmasını engellemeye yönelik olarak alınacak tüm önlemleri 

kapsar. 

4. SORUMLU KİŞİLER 

Okul yönetimi, öğretmenler ve okul personeli başta olmak üzere bu süreçte görev alacak 

kişiler YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HAZIRLIK/YÜRÜTME EKİBİ aşağıda 

belirtilmiştir. 
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5. KURULAN KOMİSYON / EKİP GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Okulumuzda Koronavirüs ve benzeri salgın hastalık sürecinde etkin korunma ve 

hızlı müdahale sağlamak amacıyla “Salgın Hastalıktan Korunma ve 

Yönlendirme-Mücadele  Komitesi” kurulmuştur. 

a. Salgınla/Pandemi ile Mücadele Ekip Başkanı Görevleri     

a)  Okul veya kurumda salgın / pandemik hastalık riskine karşı dezenfekte, 

bilgilendirme ve vaka tespiti aşamalarında Sağlık İl Müdürlüğü’nün ve Bakanlığımız 

COVİD-19 EYLEM  PLANI HAZIRLAMA KOMİSYONU/EKİBİ 

Gürçağ Okulları Genel Müdürü Hüseyin GÜRSOY- Başkan 

 

Anadolu Lisesi- Fen Lisesi Okul 

Müdürü 

 

Ali ÜNAL- Başkan Yrd. 

 

İlkokul-Ortaokul Müdürü 

 

Selma EREN- Üye 

 

Fen Bilgisi Öğretmeni 

 

Begüm AKSOY- Üye 

 

Rehber Öğretmen 

 

Seval AKÜZÜM- Üye 

 

Müdür Yardımcısı 

 

Bilgen ÖZEL- Üye 
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ve Bakanlığımız  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez  İşyeri Sağlık ve 

Güvenlik biriminin   direktif ve talimatlarının uygulanmasını sağlar.   

b) Salgın hastalık ihbarını aldığında ekip üyelerinin toplanmasını ve ekibe gerekli 

teçhizat  ve ekipmanların hazır bulundurulmasını sağlar.   

c)  Ekibin koordine  eder ve Kişisel Koruyucu Donanımları görevli ekip üyelerine 

kontrollü olarak dağıtır. 

d) Şüpheli durumlarda ''OLASI VAKA BİLDİRİM FORMU '' doldurularak ,1 Nüshası sağlık 

ekibine,1 Nüshası İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik  Birimine Doküman Yönetim Sistemi  

üzerinden gönderilmesini sağlar. 

b. Salgınla/ Pandemi ile  Mücadele Ekip Başkan Yardımcısının Görevleri     

a)  Okul veya kurumda salgın / pandemik hastalık riskine karşı dezenfekte, 

bilgilendirme ve vaka tespiti aşamalarında Sağlık İl Müdürlüğü’nün ve Bakanlığımız 

ve Bakanlığımız  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez  İşyeri Sağlık ve 

Güvenlik biriminin   direktif ve talimatlarının uygulanmasını takip eder. 

b)  Salgın/ Pandemiye neden olan virüse enfekte olmuş çalışan-öğrenci   ihbarını 

aldığında, ekip üyelerinin toplanmasını ve ekibe gerekli oka Kişisel Koruyucu 

Donanımın  hazır bulundurulmasının takibini yapar.   

c) Ekibin her türlü müdahalesinde koordine ve lojistik ihtiyaçları için işyeri dışındaki  

kuruluşlarla irtibat kurar.  

c. Salgınla /Pandemi ile Mücadele Ekip Üyesinin Görevleri     

a) Okul veya kurumda salgın / pandemik hastalık riskine karşı dezenfekte, 

bilgilendirme ve vaka tespiti aşamalarında Sağlık İl Müdürlüğü’nün ve Bakanlığımız 

ve Bakanlığımız  Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez  İşyeri Sağlık ve 

Güvenlik biriminin   direktif ve talimatlarını uygular. 
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b)  Salgın hastalık ihbarını aldığında ekip başkanına veya yardımcısına vakit  

kaybetmeden bilgi verir ve talimatlar doğrultusunda müdahalede bulunur.   

c)  Herhangi bir müdahalede kişisel koruyucu kullanımına ve temel hijyen  kurallarına 

uygun davranır.  

e. İŞVEREN/ İŞVEREN VEKİLİNİN GÖREVLERİ 

a) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 5. Maddesinde yer alan 

yükümlülükleri kapsamında salgın/pandemi ile ilgili olarak okul sağlık personeli ve 

pndemi mücadele ekiplerinin  rehberliğinde gerekli çalışmaların ilgililer tarafından 

yapılmasını sağlar takip eder ve değerlendirir. 

b) Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliğine göre uygun koşullarda Kişisel Koruyucu 

Donanım temin eder. Çalışanların kullanımını sağlar ve takip eder.  

c) Okul/kurum yöneticileri, okul servisleri, kantin, yemekhane gibi ihale ile çalıştırılan 

birimlerden alt işveren yönetmeliğine göre İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına 

ilişkin olarak sorumlulukları bulunmaktadır. Bu nedenle salgın/pandemi ile ilgili 

olarak yapılacak olan dezenfektasyon periyotları, kullanılacak solüsyon 

konsantrasyonları hakkında bilgilendirir ve takip edilmesini sağlar. 

f. ÇALIŞANLARIN GÖREVLERİ 

a) İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 6. Maddesi gereği;  a)Acil durum 

eylem planında belirtilen hususlar dâhilinde alınan önleyici ve sınırlandırıcı 

tedbirlerine uyar,  

b) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay 

yerine intikal eden ekiplerin talimatlarını yerine getirir.  
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c) Sağlık ve güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen  

en yakın amirine, acil durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan 

temsilcisine haber vermek. 

d) Kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye düşürmeyecek şekilde 

davranır, kendisinde, aile bireylerinde salgın/pandemi ile ilgili belirtiler varsa gerekli 

önlemlerini alır ve okul/kurum amirine bildirir. Sağlık kuruluşuna başvurur. 14 

günlük karantina süresine uyar. 

6.  COVİD 19 ACİL DURUM TELEFONLARI  LİSTESİ 

AMBULANS 112 

ALO SABİM 184 

ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  0312 592 44 00 

 

7. OKUL İÇİ HABERLEŞME LİSTESİ 

SIRA NO TC KİMLİK NO ADI-SOYADI GÖREVİ TELEFONU 

1 34589128190 Hüseyin GÜRSOY Genel Md. 0532 346 44 72 

2 45244108570 Ali ÜNAL Okul Müdürü 0505 672 46 37 

3 16747127016 Selma EREN Okul Müdürü 0507 192 69 10 

4 15203159578 Begüm AKSOY Fen Bil. Öğrt. 0530 951 21 77 

5 31648664132 Seval AKÜZÜM Rehber Öğrt. 0538 503 62 71 

6 27932501368 Bilgen ÖZEL Müdür Yrd. 0531 223 54 03 
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8. ÖĞRENCİ SAYISAL VERİLERİ 

İLKOKUL 

ANSINIFLARI 1.SINIFLAR 2.SINIFLAR 3.SINIFLAR 4.SINIFLAR 

22 22 37 34 23 

 

ORTAOKUL 

5.SINIFLAR 6.SINIFLAR 7.SINIFLAR 8.SINIFLAR 

21 22 25 24 

 

ANADOLU LİSESİ 

9.SINIFLAR 10.SINIFLAR 11.SINIFLAR 12.SINIFLAR 

12 17 21 19 

 

FEN LİSESİ 

9.SINIFLAR 10.SINIFLAR 11.SINIFLAR 12.SINIFLAR 

10 16 10 9 

 

7. TANIMLAR 

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) NEDİR? 

Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Neden olduğu 

enfeksiyonlar genellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, öksürük 
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ve ateşin olduğu, üst solunum yolu enfeksiyonu şeklindedir. Şiddetli vakalarda 

zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. 

Bu plan, COVİD-19 etkeni ve bulaşma yolları hakkında bilgi vermek; COVİD-19 vakası veya 

temaslısı ile karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında yol 

göstermek amacıyla hazırlanmıştır. COVİD-19’a yönelik olarak hazırlanmış olan “COVİD-19 

(2019-nCoV Hastalığı) Rehberi” DSÖ önerileri ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda 

güncellenmektedir.  

Kurum /Okul: Özel Gürçağ İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisei ve Fen Lisesi müdürlükleri. 

Acil Durum: Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve 

çeşitli sebeplerle meydana gelen olayların yol açtığı hâlleri ve kontrol altına alınması özel 

çaba, teknik bilgi ve ekipman gerektiren, müdahale edilmesinde gecikme olduğu takdirde 

can ve mal güvenliği açısından tehlike yaratabilecek beklenmeyen ani olay.   

Salgın: Belirli bir alanda, belirli bir grup insan arasında, belirli bir süre boyunca 

beklenenden daha fazla vaka görülmesidir. 

Pandemi: Tüm dünyada eş zamanlı olarak çok yaygın bir şekilde insan sağlığını tehdit 

eden bulaşıcı hastalığa verilen isimdir. 

Salgınla Müdahale: Okulda, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını ve buna bağlı olarak 

hastalık vakalarının ve ölümlerin önlemesi için düzenli, zamanında ve etkin bir şekilde, 

derhal yaptığı müdahale.  

Salgın/Pandemi ile Mücadele Amiri: İşveren / İşveren Vekilidir.  (Özel Gürçağ Okulları 

Genel Müdürü) 
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Salgın / Pandemi Müdahale Ekibi: Okulda, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını ve buna 

bağlı hayat kaylarının önlemesi için düzenli, zamanında ve etkin bir şekilde müdahale 

yapan ekibi.   

Arındırılmış (Steril) Bölge: Okulda, ortak kullanım alanlarından dezenfekte edilmiş alan.  

Enfekte: Hastalık yapan bir mikroorganizmaya maruz kalma. 

Enfekte Olmuş Kişi: Çalışan ve öğrenci sağlığı riski oluşturabilecek bir bulaşıcı hastalığa 

yakalanmış olan ya da böyle bir hastalığın kuluçka dönemi içinde olduğu sonradan 

anlaşılan, ya da okul toplumu ve toplum sağlığı için tehdit oluşturan bir ajanın etkisinde 

kalan kişi.  

Dezenfeksiyon "mikroptan arındırma işlemi ": Çalışanların ve öğrencilerin 

kullandıkları tüm alan ve yüzeylerde bulunabilecek bulaşıcı hastalığa neden olan 

organizmaların, doğrudan kimyasal veya fiziksel maddelere maruz bırakılarak kontrol 

edilmesi veya öldürülmesi için alınan sağlık önlemlerine dair işlemi.   

Enfekte Bölgeler: Bulaşıcı ve salgın hastalıklar ile enfekte olan ve bulaş riski taşıyan 

bölgeleri.   

Karantina: Bir enfeksiyon ya da kontaminasyonun olası yayılmasını önlemek amacıyla, 

hasta olmayan şüpheli kişilerin diğerlerinden ayrılması.   

Bekleme alanı: Okul içerisinde salgınla ilgili temel belirtileri gösteren personelin, tıbbı 

müdahale ekipleri gelene kadar gerekli Kişisel Koruyucu Donanım ve istirahat olanağının 

sağlandğı İzole alan. 

Kişisel Koruyucu Donanım: Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik riskine karşı 

çalışanları korunmak için yine çalışanlara verilen; giyilmek, takılmak veya taşınmak 

amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeler. 
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Antiseptik: Cilt üzerine uygulanan, mikrobiyal florayı azaltan ürünlerdir. 

8. BULAŞMA 

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) NASIL BULAŞIR? 

COVID-19 esas olarak solunum sekresyonları (tükürük, balgam vb.) ile 

bulaşmaktadır. Ayrıca  hasta bireylerin öksürme,  hapşırma  yoluyla ortaya 

saçtıkları damlacıklarla  kirlenen yüzeylere, diğer kişilerin elleri ile temas 

etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göze götürmesi ile bulaşmaktadır. 

Bu nedenle el hijyeninin yanı sıra, ellerin sık temas ettiği yüzeylerin temizlik 

ve dezenfeksiyonu salgının kontrolü için önemlidir. 

COVID-19 SALGINI  ve  ÇALIŞMA YAŞAMINA ETKİLERİ 

Virüsün yayılımında temel özellik  kişiden kişiye yayılım olarak kabul edilmektedir.   Etkin 

bir tedavisi ve aşının olmaması  en önemli sorun alanıdır.  Salgının çalışma yaşamına olan 

etkileri sadece çalışma yaşamıyla sınırla kalmayacak, toplumsal yaşamın bir çok rutini bu 

salgın sürecinden etkilenecektir.  

Tüm kurumlar bu süreçten etkilenecektir.   

Çalışanlar, hasta olabilir, işe gelemeyebilirler, evlerinde hasta olan, bağışıklık sistemi 

düşük, risk grubunda olan  aile üyelerinin salgın döneminde enfekte olmamaları  ve 

bakımları için işe gidemeyebilirler, okulların tatil edilmesi nedeniyle, (ana sınıfları, kreşler ) 

çocuklarına bakmak zorunda oldukları için ve maruziyet korkusu ile  işe gidemeyebilirler.     

Salgınla birlikte , psikolojik yansımaları ve yayılımın sınırlandırılması ihtiyacı çeşitli önlemler 

alınması bu nedenle önemlidir.   

 Covid- 19’ da İSG İşyeri Kontrol Hiyerarşisi: 
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Bir tehlikeyi kontrol etmenin en iyi yolu, maruziyetlerini azaltmak için tehlikeyi  sistematik 

olarak işyerinden uzaklaştırmaktır.  

 İş sağlığı ve güvenliği kontrol kriterleri yaklaşımıyla , Covid-19 da izlenecek 

yöntemler; 

Bir COVID-19 salgını sırasında, tehlikeyi ortadan kaldırmak mümkün 

olmadığında, en etkili koruma önlemleri (en etkili olandan en az etkili olana 

kadar listelenir): Mühendislik kontrolleri, idari kontroller, güvenli çalışma uygulamaları 

(bir tür idari kontrol) ve Kişisel Koruyucu Donanım ( KKD)  olarak belirlenir. 

Mühendislik kontrolleri Mühendislik kontrolleri; çalışanları işle ilgili tehlikelerden 

soyutlamayı içerir. Mühendislik kontrolleri, çalışan davranışına dayanmadan tehlikelere 

maruz kalmayı azaltır.  

Covit-19’ Ia mücadelede işyerlerinden için mühendislik kontrolleri şunları içerir: 

• Yüksek verimli hava filtrelerinin takılması, 

• Çalışma ortamında artan havalandırma oranları, 

• Şeffaf plastik hapşırma koruyucuları gibi fiziksel bariyerlerin takılması, 

• Hizmet alıcılar için , camlı banko sistemi . 

Covit-19’ Ia mücadelede işyerlerinde idari  kontrolleri şunları içerir: 

• Tipik olarak, idari kontroller bir tehlikeye maruz kalmayı azaltmak veya en aza 

indirmek için çalışma politikası veya prosedürlerindeki değişikliklerden oluşur, 

• Hasta çalışanları evde kalmaya teşvik etmek, 

• Yüz yüze toplantıları sanal iletişim ile değiştirerek ve mümkünse evden çalışmayı 

uygulayarak çalışanlar, ve hizmet alıcılar arasındaki iletişim ve teması en aza 

indirmek, 
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•  Devam eden COVID-19 salgınları olan yerlere zorunlu olmayan seyahatin 

durdurmak, 

•  Kişisel hijyeni teşvik eden kaynaklar ve çalışma ortamı sağlamak, (Örneğin, işçilerin 

çalışma yüzeylerini temizlemesi için kağıt peçeteler, temassız çöp kutuları, el 

sabunu, en az % 60 alkol içeren alkol bazlı el temizleyicileri, dezenfektanlar ve tek 

kullanımlık havlular sağlanması gibi ) Düzenli el yıkama veya alkol bazlı el 

temizleyicilerin kullanılmasını sağlamak, 

• Çalışanlar her zaman gözle görülür şekilde kirlendiğinde ve herhangi bir KKD'yi 

çıkardıktan sonra ellerini yıkamak, 

•  Tuvaletlerde el yıkama talimatları (görselleri) asmaktır. 

Covit-19’ Ia mücadelede Kişisel Koruyucu Donanımı ( KKD ) 

Mühendislik ve idari kontrollerin Corona -19 virüsü maruziyetini en aza indirmede daha 

etkili olduğu düşünülürken , belirli maduriyetleri önlemek için Kişisel Koruyucu Donanımlara 

(KKD)  ihtiyaç duyulabilir. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)   doğru kullanılması bazı 

maduriyetlerin önlenmesine yardımcı olabilirken, diğer önleme stratejilerinin yerini 

almamalıdır.  

İşverenler, işlerini yaparken çalışanlarını güvende tutmak için gereken Kişisel 

Koruyucu Donanımlara (KKD)   sağlamakla yükümlüdür. 

• KKD örnekleri arasında eldivenler, gözlükler, yüz siperleri, yüz maskeleri ve gerekli 

olduğunda solunum koruması bulunur. 

• COVID-19 gibi bulaşıcı bir hastalık salgını sırasında, mesleklere veya yapılan işin 

niteliğine uygun KKD temin edilmelidir.   

• Kişisel Koruyucu Donanımlara (KKD)  kullanım özellikleri ve kriterlerine göre temin 

edilmedir. 
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• Kullanım kriterlerine uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilip bakımları 

yapılmalıdır.  

• Kullanıcı dışında, veya çevrenin kontaminasyonunu önlemek için uygun şekilde 

çıkarılmalı, temizlenmeli ve uygun şekilde saklanmalı  veya kullanım süresi bitiminde  

uygun koşullarda  bertaraf edilmelidir. 

9. KLİNİK ÖZELLİKLER: 

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. 

Daha ciddi vakalarda ağır solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm 

gelişebilir.  

   10. OKULUMUZDA KORONAVİRÜSE (COVID-19) KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 

➢ COVİD-19 gibi hava yolu ile bulaşan enfeksiyonların yayılımı kapalı ortamlarda daha 

kolay olduğu için okulumuzda hastalığın bulaşmasını engelleyecek önlemler 

alınmıştır. Okulumuzda çalışan tüm personel ve öğrencilerin hijyen kuralları 

konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

➢ Bu önlemlerin alınması için sağlık çalışanları, okul yönetimi ve öğretmenler, veliler ve 

öğrenciler arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanacaktır. 

➢ El yıkama alışkanlıklarının yeterince sık olmaması, okul ortamında arkadaşları ile 

oldukça yakın ilişkide olmaları enfeksiyonun bulaşmasını ve yayılmasını 

kolaylaştıracaktır. Bundan dolayı gerekli bilgilendirmeler ve takipler yapılacaktır. 

Okulumuzda aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır. 

10.a. Yer ve Yüzeylerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu 

Okulumuzda; tuvaletler i le elle sık dokunulan yüzeyler (sifonlar, musluklar, 

kapı kolları, oyun alanları, oyuncaklar, merdiven tırabzanları, bilgisayar klavye 

ve fareleri, yemek masaları, servis araçlarında el tutacakları, elektrik 
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düğmeleri, telefon ahizesi, cihaz kumandaları, bataryalar vb.) temizlik ve 

dezenfeksiyonu gereken yüzeylerdir. 

ÖZEL GÜRÇAĞ OKULLARI  ORTAK KULLANIM ALANLARINDA TEMİZLİK 

VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ TABLOSU Yüzeyler Deterjan/Sabun & 1/100 çamaşır suyu & %70 alkol 
Tuvaletler Deterjan/Sabun & 1/100 çamaşır suyu 
Tekstil malzeme 60-90 oC de deterjanla yıkama 
Temizlik bezleri, paspas 
vb. 

Tek kullanımlık veya kullanım sonrası 60-90 oC deterjanla 
yıkama veya çamaşır suyu ile dezenfekte edilip çoklu 
kullanım 

KKE Tıbbi maske & Koruyucu önlük/iş forması &  Eldiven & 
Sıçrama riski varsa gözlük/yüz koruyucu 

Atık yönetimi Poşet içinde evsel atık 
 

• Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama kullanılacaktır. Toz 

çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılacaktır. 

• Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun kullanılacaktır. 

• Eller ile sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan 

ile temizlik yapıldıktan sonra 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılacaktır. 

• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılarak her kullanım sonrası uygun 

şekilde temizlenecektir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemeleri 60-

90oC’de yıkanacaktır. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmeyecektir. 

• Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılacaktır. 

• Temizlikte oluşan atıklar evsel atık olarak toplanacaktır. 

• Yerlerin ve açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın bulaşmasını ve 

yayılmasını engellemede rolü yoktur. Bu nedenle el değmeyen bu tür 

alanların dezenfeksiyonu gerekli değildir. Bu alanların (dış mekan yer zeminleri, 

bahçe alanı) su ve deterjanla temizliği yapılacaktır.     
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• Temizlik ve dezenfeksiyon  işlemleri  sırasında  kuru  süpürme veya yüksek 

basınçlı su veya kimyasal püskürtme aerosol oluşumuna neden olduğundan 

bu tür uygulamalardan kaçınılacaktır. 

• Dezenfektanların fazla kullanımı uygulayıcı ve çevre için  

toksik olduğundan,gereksiz kullanım yapılmayacaktır. 

• Çamaşır  suyu gibi klorlu dezenfektanların  doğrudan  insan üzerine kullanımı 

toksik ve sakıncalıdır. Dezenfektan tünelleri vb. insan üzerine kimyasalların 

püskürtülmesi şeklinde yapılan uygulamalar hastalıkların bulaşmasını önlemez. 

Ayrıca insan sağlığı açısından zararlıdır. Bu kimyasal maddelere maruz kalan 

kişilerde  başta  astım  atakları,  alerjik  deri  reaksiyonları  olmak  üzere  sağlık 

sorunları gelişebilir. Bu amaçla kullanılmak üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından 

ruhsat verilen herhangi bir kimyasal madde yoktur. Her dezenfeksiyon işleminden 

sonra kapalı alan havalandırma işlemleri yapılacaktır.  

• Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler in karıştırılmaması hususunda 

maddelerin kullanım talimatlarına uyulacaktır. Okul hizmet personelinin eğitimi 

ve bilgilendirmesi yapılacaktır. Maddeler iyi havalanan alanlarda hazırlanarak 

güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilecektir. Çamaşır suyu ile 

tuzruhu, sirke gibi asidik maddelerin karıştırılması sonucunda ortaya çıkan klor gazı 

ölüme varan ciddi zehirlenmelere neden olabilir. Bu tür yanlış uygulamalar kesinlikle 

yapılmayacaktır. 

• Dokunmatik ekranlar, klavyeler, bilgisayar ekranları, tabletler önce 

nemli bezle silinerek temizlenecektir. Dezenfeksiyon için en az %70’lik 

alkol kullanılarak  yüzeyde en az 1 dakika kalması sağlanacaktır. 

• Mümkün olduğunca okul çalışanları diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini 

veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmayacaktır. 
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10. b. Sınıflar, Çalışma Alanları ve Ortak Kullanım Alanları 

• Sınıflarımız, çalışma alanlarımız ve ortak kullanım alanları her gün yapılan 

düzenli temizlik sonrasında, her akşam dezenfekte edilecektir. Sınıfların 

zemini ıslak sistemle 1/10 oranında Sodyum Hipoklorid ve masa üstleri, 

kapı ve pencere kolları da aynı şekilde dezenfekte edilecektir.  

• Gün sonunda yapılan bu işlemlerin yanında gün içinde sınıfların, çalışma 

alanlarının ve ortak kullanım alanlarının kapı kolları, merdiven trabzanları 

ve el teması olan bütün yüzeylerde, 3 saatte bir dezenfekte edilerek kayıt 

altına alınacaktır.    

• Sınıflarımız, çalışma alanlarımız ve ortak kullanım alanlarımız gün içinde ve gün 

sonunda sık sık havalandırılacaktır. Özellikle havalandırmanın az olduğu, 

hijyenik şartların tam olarak sağlanamadığı mekanlar ve kalabalık ortamlar 

bulaşıcı hastalıklar için ideal bir ortam oluşturmaktadır. Okulda personelin ve 

öğrencilerin yakın temasta olması da  hastalıkların kolayca yayılmasına neden 

olacağından çalışma ortamlarının ve okul dönemi boyunca, sınıfların, odaların, 

atölyelerin, kapalı ortamların sık sık havalandırılması yapılacaktır. 

• Bez oyuncaklar ve kumaşlar en az 60 derecede hafta başında, hafta ortasında 

ve sonunda olmak üzere 3 kez yıkanacaktır. 

• Okul koridorları her teneffüste bir su ve sabunla temizlenecektir. 
• Okul spor alanlarında kullanılan top, vb. oyun malzemeleri her aktivite öncesi 

ve sonrası dezenfekte edilerek kullanılacaktır. 

• Sınıflarda bulunan çöp kovaları her öğle arası ve okul sonu okul temizlik 

personeli tarafından boşaltılacaktır. 
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10. c. Sosyal Mesafenin Azaltılması 
  

a. Sınıf oturma düzenleri her öğrenci sırası arasında ön, arka ve yanlardan 

1-1,5 metre mesafe olacak şekilde planlanacaktır. (Bkz. EK 2) 

b. Okulda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması 

yapılacak, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenecektir. 

c. Her öğrenciye ait masa ve sandalye olacak şekilde sınıf donatımları yapılacaktır. Her 

öğrenci sırası bireysel olacaktır. Okullarda aynı sırada birleşik iki öğrencinin 

oturduğu sıra ve masa uygulaması sonlandırılacaktır.  

d.  Grup çalışmalarının yapıldığı etkinlikler mümkünse açık havada gerçekleştirilecektir. 

Hava şartlarının ve açık alanların uygun olmadığı okullarda grup çalışmalarında 

sosyal mesafeye azami özen gösterilerek planlama yapılacaktır. 

e. Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması 

sağlanmalıdır. Sanat, müzik, beden eğitimi gibi derslerde grupların birbirine 

karışması önlenecektir. 

f. Grup çalışmalarında her bir grupta en fazla 3 öğrenci olacak şekilde düzenleme 

yapılacaktır. 

g. Grup çalışmalarındaki grupların arasında en az 2 metre mesafe olmasına dikkat 

edilecektir. 

h. Öğrenci/personel arasında el sıkma, dokunma, sarılma, vb. fiziksel temasın 

engellenmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

i. Ortak yemek alanlarında 6 kişilik masalarda en fazla 4 kişi, 4 kişilik masalarda en 

fazla 2 kişi oturacak şekilde ve tüm masalar arasında en az 1,5-2 metre mesafe 

bırakılacak şekilde düzenleme yapılacaktır. 
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j. Okul bahçesinde olan öğrenci sayısını azaltmak adına sınıflar için farklı zaman 

aralıkları belirlenecektir (Sosyal mesafenin korunabileceği geniş bahçeye sahip olan 

okulların farklı zaman aralığı belirlemesine gerek yoktur). 

k. Bir koridordaki nöbetçi öğretmen sayısı en az 2, bahçedeki nöbetçi öğretmen sayısı 

ise en az 3 olacak şekilde nöbet planlaması yapılacaktır. 

l. Aynı oda ve alan içerisinde çalışan personellerin masa aralıkları sosyal mesafe 

kuralları kapsamında en az 1,5 metre olacaktır. 

m. Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde 

bulunmaları gerekmektedir. Böyle bir imkân yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik 

görevlileri arasında en az 2 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme 

yapılacaktır. 2 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterlidir. İki 

metreden yakın temas durumunda; 

i. Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu da kullanılacaktır (Bu ekipmanlar kişiye 

özeldir). 

ii. Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda güvenlik görevlilerine eğitim 

verilecektir. Ekipman kullanımında belirtilen sıra takip edilecektir; önce maske sonra 

gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu ve en son maske 

çıkarılır. 

iii. Yukarıda kullanılması gerektiği belirtilen ekipmanlar, görevlinin aktif olarak görevini 

yaptığı süre boyunca kesintisiz olarak kullanılacaktır. 

iv. Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun 

el hijyeni sağlanacaktır. 
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v. Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan 

maske ve varsa eldiven çıkartılarak uygun şekilde çift poşetlenip atılacaktır. 

vi. Gözlük/yüz koruyucu bir sonraki kullanıma hazırlık için %70’lik alkolle temizlenecektir. 

10. d. Okul Mekanlarımızda Alınacak Önlemler: 
  

a. Kişisel hijyenin sağlanması için ellerin nasıl yıkanacağı, sosyal mesafenin nasıl 

korunacağı, gereksiz fiziksel temasın azaltılması, ellerin yüze ve gözlere değdirilmemesi ve 

dirsek kullanımı gibi durumları anlatan görseller, posterler ve hatırlatıcılar panolarda, 

lavabolarda, okul/blok girişlerinde ve merdivenlerde belli aralıklarla asılacaktır. 

b. Okul mekanlarında ve koridorlarında öğrencilerin/personellerin ulaşabileceği yerlerde tek 

kullanımlık kâğıt havlu, 80 derecelik kolonya ve el dezenfektanı istasyonları bulundurulması 

sağlanacaktır. 

c. Her mekânda kişilerarası sosyal mesafeyi 1,5-2 m olarak sağlayacak şekilde 

düzenlemeler yapılacaktır. 

ç. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler 

yapılmayacaktır. 

d. Okulun tüm kapalı alanları günlük olarak havalandırılmak üzere ilgili planlamalar 

yapılacaktır. 

e. Okula gelen ziyaretçilerin ve velilerin öğrencilerin ders gördükleri bloklara, koridorlara 

vb. alanlara geçişleri yasaklanacaktır. Okul çalışanı veya öğrencisi olmayan her kişi okul 

tarafından belirlenen alanlarda (COVİD-19 süresince okul tarafından sadece açık 

alanlar bekleme alanı olarak kullanılacaktır. Okulun kapalı alanlarına 

veli/ziyaretçi alımı yapılmayacaktır) sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları 

sağlanarak bekletilecektir. (Bu madde COVİD-19 süresince geçerli olacaktır). Kayıt 
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görüşmeleri açık alanlarda veya doğal havalandırması bulunan alanlarda yapılacaktır. (Bu 

madde COVİD-19 süresince geçerli olacaktır.) 

f. Görüşmeler idari odalarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak en fazla 2 ziyaretçi 1 

idari personel görüşecek şekilde planlanacaktır. 

g. Okul koridorları, spor salonu, yemekhane ve kantin bölgelerinde mekân zeminlerine 1,5 

metrelik sosyal mesafeyi belirtecek bantlar yerleştirilecektir (Yerleştirilecek bantlarda çeşitli 

eğitsel içeriklerin yer alması da faydalı olacaktır). 

ğ. Okulda bulunan asansörler mümkünse tek kişi binecek şekilde, en fazla ise iki kişi olacak 

şekilde kullanılacaktır. Kullanılan asansörler günde 3 kez temizlenecektir. 

h. Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde 

Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulacaktır. 

 
10. e. Yiyecek Nesne Paylaşımı ve Ortak Kullanılan Alanlar 
 

a. Öğrencilerin aralarında kesinlikle yiyecek ve içecek paylaşımlarına izin 

verilmeyecektir. 

b. Yemek hizmetinin kontrolü, güvenliği ve hijyeni okul tarafından sağlanacaktır. 

c. Sosyal mesafeyi gösteren bantlar zeminde bulundurulacak ve öğrencilerin bu 

bantlara göre sıraya girmeleri sağlanacaktır. 

d. Çocukların sosyal izolasyonu sağlanmış ortak yemek salonlarında küçük gruplar 

halinde yemek yemesi sağlanacaktır. 

e. Yemek yenilen masalar her gruptan sonra okul temizlik personeli tarafından su ve 

sabunla temizlenecektir. 
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f. Ortak kullanılan malzemeler her kullanımdan sonra okul temizlik personeli 

tarafından su ve sabunla temizlenecektir. 

g. Öğrenme materyalleri bir sonraki grup aktivitesine kadar okul temizlik personeli 

tarafından su ve sabunla temizlenecektir. 

h. Öğrenci kitapları, defterleri, vb. malzemelerin ev ve okul arasında en az taşınmayı 

sağlayacak şekilde planlama yapılacak, öğrenciler arasında paylaşılmaları 

engellenecektir. 

i. Anaokulu ve ilkokul çağındaki çocukların ev ve okul arası oyuncak taşımalarına izin 

verilmeyecektir. Diğer kademelerde öğrenim gören öğrencilerin de okul ve ev 

arasında eşya taşımaları minimum düzeye düşürülecek şekilde planlama 

yapılacaktır. 

j. Sınıflarda bulunan bitkiler COVID-19 salgını tamamen son buluncaya kadar 

karantinaya alınmış alanlara taşınacaktır. Bu süreçte sınıflarda bitki 

bulundurulmayacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli 

olacaktır). 

10. f. Tuvalet-Lavabolar 

Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve personelimizin kullandığı tuvaletler ve 

lavaboların temizliği sık yapılarak (her teneffüs sonrası)  temizlik kontrolleri kayıt 

altına alınacaktır. Bu alanlarda temizlik sonrası 1/100 oranında  sulandırılmış 

çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit) dezenfeksiyon amaçlı kullanılacaktır 

10. g. Yemekhane 

Yemekhanemizin ve yemek hazırlık alanlarının zemini her gün sonunda ve 

ihtiyaç oldukça 1/10 oranında Sodyum Hipoklorid ile dezenfekte edilecektir. 
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Gün içinde masalar her öğün sonrasında, raflar, tezgahlar ise günde bir kez çok 

amaçlı konsantre solüsyon ile temizlenip dezenfekte edilecektir. 

a. Isıl işlem görmemiş gıdalar öğrenci ya da personele sunulmayacaktır.  

b. Ortak yemek alanlarında yiyecekler porsiyonlar halinde servis edilecek ve açıkta 

herhangi bir ürün bulundurulmayacaktır. 

c. Yemek menülerinde bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalara ağırlık verilecektir. 

d. Yemekhanelerde ortak kullanımı doğuracak her türlü malzeme bireysel kullanıma 

uygun malzeme ile değiştirilecektir (Örneğin; su sürahileri, bardaklar, tuzluk, vb. tek 

kullanımlık paketler halindeki ürünler tercih edilebilir). 

e. Ortak alanlarda bulunan çay makinelerine ve sebillere tek kullanımlık bardakların 

yerleştirilmesi sağlanacaktır. 

f. Kantin ve yemekhane çalışanları eldiven, maske ve kolluk vb. hijyenik ekipmanlar 

kullanacaklardır. 

10. h. Revir 

• Revirimiz her akşam Sodyum Hipoklorid ile dezenfekte edilecektir. 

Bu uygulama, kanama, kusma ve benzer durumlarda 

tekrarlanacaktır.   

• Her teneffüste ve gerekli duyuldukça bütün el teması olan yüzeyler 

(kapı kolları, çeşmeler, masalar) ve lavabolar dezenfekte edilecektir. 

• Öğrenci / personel kontrol/muayene masalarının örtüleri her 

kontrol/muayene ya da işlem sonrası değiştirilecektir.  

• Kontrol/Muayene gereçlerimiz her kontrol/muayene sonrası 

dezenfekte edilecektir. 

• Revir personelimiz kişisel koruyucu ekipman kullanacaktır. 
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10. ı. Tekstil Malzeme ve Yüzeyler 

• Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz 

kaldırmayacak özelliğe sahip makineler ile yıkanacaktır.  

• Ortak kul lanım alanlarında bulunan koltukların temizliği sık yapılarak 

temizlik kontrolleri kayıt altına alınacaktır. 

• Tekstil ürünler ( halı, minder kılıfları,perde ve tül vb.)  normal 

deterjanlar ile 60- 90oC’de belirli aralıklarla yıkanacaktır. 

• Tekstil ürünler ( halı, minder kılıfları vb.)  temizlik yapılırken 

silkelenmeyecektir. 

 

10. i. Çöplerin toplanması 

• Çöp torbaları usulüne uygun şekilde ağızları kapatılarak kapaklı çöp kovalarında 

muhafaza edilecektir. 

• Çöpler temizlikle görevli hizmet personeli tarafından, eldiven kullanılarak 

toplanacaktır. 

• Çöp kovalarında görünür şekilde kir tespit edildiğinde hemen, aynı zamanda 

periyodik olarak da haftada bir kere yıkanıp durulanacaktır. Çöp kovaları riskli 

enfeksiyöz materyalle kontamine olduğunda (kirlendiğinde) belirlenen oranda 

çamaşır suyu ile dezenfekte edilecektir. 

10. j. Servis Araçları 

 Okulumuz tarafından servis firması aşağıda belirtilen hususlarda 

denetlenecektir. 
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a. Okul servislerinde kişiler arasında en az 1 kişilik boş yer bırakılacak şekilde servis 

planlamaları yapılacaktır. 

b. Öğrencilerin okul servisleri ve kişisel/veliye ait araçlar ile okula gelmeleri 

sağlanacaktır. Mümkün olduğunca öğrencilerin toplu taşıma kullanmamaları 

sağlanacaktır. (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır). 

c. Okul gezileri yapılmayacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli 

olacaktır). 

d. Öğrenciler servisten indiklerinde, okula girmeden önce giriş kapısında bulunan 

dezenfektan ile ellerini sterilize edeceklerdir. 

e. Öğrenci taşıma için kullanılan servis araçları her sabah öğrencileri almadan önce ve 

her okul çıkışında öğrenciler servise binmeden önce servis personeli tarafından 

dezenfekte edilecektir. Bu işlemlere okulların idari personeli de eşlik ederek, sürecin 

takibi eksiksiz olarak sağlanacaktır. 

f. Servis araçlarında tek kullanımlık kâğıt havlular ve dezenfektanlar bulundurulması 

sağlanacaktır. 

g. Öğrenciler ve personel servis aracına binmeden önce ve inerken ellerini dezenfekte 

edeceklerdir. 

h. “COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması 

Gereken Önlemler”e uyulacaktır. 

10. k. Okul Sağlığı 

a. COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilecektir. 

b. Okullarda bulunan sağlık çalışanları ve okul psikologları beden ve ruh sağlığının 

korunması, sağlık ve psiko-sosyal ihtiyaçların karşılanmasında aktif rol alacak şekilde 

planlama yapılacaktır. 
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c. Her okulda sürekli olarak “Okul Hemşiresi” bulundurulacaktır. 

d. Öğrenci ve personele el yıkama, hijyen, maske kullanımı, salgınlar, sosyal mesafenin 

korunması ve diğer kurallarla ile ilgili gerekli eğitimler okulun ilk açıldığı hafta ve 

sonrasında periyodik olarak verilecektir. 

e. Okul girişlerinde sürekli olarak öğrenci, veli, personel ve ziyaretçilere termal kamera 

veya ateş ölçüm cihazları ile giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapılacaktır. 

f. Okul girişlerince öğrencilerin ve personellerin çantaları dezenfekte edilecektir. 

g. Okulda öğrencilerin yüzük, küpe, takı, vb. kullanımına izin verilmeyecektir. 

h. Okullarda yeterli sayıda dijital ateş ölçer, maske, eldiven ve dezenfektan hazır hale 

getirilecektir. 

i. Okulda bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe 

ya da kirlendikçe değiştirilecektir. 

j. Okullar faaliyete başlamadan önce görev alacak personeller belirlenecek, görev 

listeleri oluşturulacak ve bu listelerin tebliğ edilmesi sağlanacaktır. 

k. Okulların yeni normal sürecine başlaması ile çalışmaya dönecek personellere ve 

okula dönecek öğrencilere okul işleyişi ve yeni kurallar uzaktan eğitim ile 

sağlanacaktır. 

l. Okula dönüş sürecinde okul yetkilileri tarafından oryantasyon süreci planlanarak 

öğrencilerin gruplar halinde oryantasyonu tamamlaması sağlanacaktır. 

m. Mal ya da ürün kabulü okul bahçesinden sağlanacaktır. Dışarıdan kişilerin kapalı 

alanlara girişine izin verilmeyecektir. Okula gelen malzemeler personel tarafından 

bahçede teslim alınacak ve içeriye okul personeli tarafından taşınacaktır. 

10. l. Toplantılar ve Konferanslar 

a. Toplantı ve konferanslar; idare, öğretmen, öğrenci ve diğer personeller arasında en 

az 1,5-2 metre mesafe bulunacak şekilde planlanacaktır. 

b. Toplantı ve konferanslara okul öğrencisi veya çalışanı olmayan kişiler zaruri 

durumlar dışında davet edilmeyecektir (Bu madde COVID-19 salgını süresince 

geçerli olacaktır). 
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c. Toplantılar ve konferanslar mümkün oldukça video konferans şeklinde 

gerçekleştirilecektir. (COVID-19 salgını süresince veli toplantısı ve dış 

katılım gerektiren her türlü faaliyet online olarak gerçekleştirilecektir) 

    10. m. Atölye Dersleri ve Kullanımlar 
  

a. Atölye derslerinde ve kullanımlarında ortak ekipman kullanımı ancak her bir 

öğrencinin kullanımı öncesi ve sonrasında hijyenik temizlik yapılmışsa sağlanacaktır. 

Mümkün olduğunca ekipmanların bireysel kullanılması sağlanacaktır. 

b. Tek seferlik kullanım özelliğine sahip olmayan ekipmanlar bir sonraki grubun 

kullanımına kadar okul temizlik personeli tarafından su ve sabunla temizlenecektir. 

c. Atölyelerde lavabolar bulunmasına ve lavabolarda su ve sabunla öğrencilerin ders 

öncesi ve sonrası el temizliklerini yapmalarına dikkat edilecektir. 

d. Atölyelerin mümkün olduğunca okul bahçesinde ve açık alanlarda faaliyet 

göstermesi planlanacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli 

olacaktır). 

 10. n. Spor Dersleri, Dolap, Havuz Kullanımı 

a. Fiziksel egzersizler ve dersler öncesinde ve sonrasında spor salonu mutlaka okul 

temizlik personeli tarafından su ve sabunla temizlenecektir. 

b. Bir salonda aynı anda 2 sınıf grubundan fazla öğrenci çalıştırılmayacak, spor 

salonlarında sosyal mesafe öğretmenler tarafından kesintisiz olarak takip edilecektir. 

c. Öğrenciler arasında yakın temas gerektiren takım sporları ve aktiviteler 

gerçekleştirilmeyecektir (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli 

olacaktır). 

d. Spor takımlarının antrenmanları son saatlere konularak öğrencilerin duş almaları eve 

gidene kadar ertelenecektir. Bu mümkün olmazsa ilgili öğretmen tarafından 

öğrencilerin belirli aralıklarla duşa girmeleri sağlanacaktır. 

e. Mümkün olduğunca spor aktiviteleri için açık alanlar tercih edilecektir (Bu madde 

COVID-19 salgını süresince geçerli olacaktır). 
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f. Havuzlardaki klor içerikleri virüsleri etkisiz hale getirmekte etkili olduğundan; havuz 

suyunun pH, klor ve ısı ayarları periyodik olarak okul yetkilileri tarafından 

yaptırılacak ve kontrol edilecektir. 

g. Havuz kullanımı, soyunma odası ve havuzdaki öğrenciler arasında yakın temastan 

kaçınılacak şekilde düzenlenecektir. 

h. Havuz kullanımından sonra havuz ve etrafı okul temizlik görevlileri tarafından 

dezenfekte edilecektir. 

i. Spor salonlarında bulunan dolapların arasında en az 1,5-2 metre olacak şekilde 

düzenleme yapılacaktır. 

j. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Spor 

Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler” ile havuz olması 

durumunda “Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler” ile “Hamam, Sauna, 

Buhar Odaları İle Kapalı Havuz Ve Jakuzilerde Alınması Gereken Önlemler”in ilgili 

bölümlerine uyulacaktır. 

 10. o. Kütüphane 
  

a. Okul kütüphanesine girilmeden önce ve çıkarken eller su ve sabunla yıkanacak veya 

dezenfektan kullanılacaktır. 

b. Kütüphaneye teslim edilen kitaplar, kütüphane görevlisi tarafından en az 1 gün 

izolasyonu sağlanmış bir alanda bekletilecektir. 

c. Okul kütüphaneleri mümkün olduğunca açık alanlarda faaliyet gösterecek şekilde 

düzenleme yapılacaktır (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli 

olacaktır). 

d. Okulda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kütüphanelerde Alınması 

Gereken Önlemler”e uyulacaktır. 

  10. p. Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kullanımı ve El Hijyeni 

El Hijyeni 

• El hijyeni terimi suyla sabunla ellerin yıkanması veya alkol bazlı el 

antiseptiklerini kullanarak ellerin ovalamasını içerir.   
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• Ellerde gözle görülür kirlenme varsa veya solunum salgılarına maruz kalınmışsa, 

alkol bazlı el antiseptiklerinin etkinliği kısıtlı olacağından, eller su ve sabunla 

yıkanmalı ve kurulanmalıdır. 

• Kurulama için tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılmalı ve ayakla çalışan kapaklı 

çöp kutularına atılmalıdır. 

El Hijyeni Sağlanması Gereken Durumlar 

• Kişilerle her temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır. 

• Eldiven giyilmesi gereken durumlarda da benzer şekilde eldiven giyilmeden 

önce ve eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.  

• Yüzeylerle temas ettikten sonra mutlaka el hijyeni uygulanmalıdır.  

• Ellerde gözle görülebilir kirlenme olmayan durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 

ile el hijyeni sağlanmalıdır. 

• Ellerde gözle görülebilir kirlenme olan durumlarda eller su ve sabun ile 

yıkanmalıdır.   

• Kirli bir bölgeden temiz bir bölgeye geçilmeden önce eldiven çıkarılıp el hijyeni 

uygulanmalı ve sonrasında gerekiyorsa yeni eldiven giyilmelidir 

Eldiven Giyme 

• Materyale temas öncesinde, ekipmanları/yüzeyleri kullanma veya bunlara 

temas durumunda temiz eldiven giyilmelidir. 

• Sınıflardan/odalardan çıkmadan önce eldivenler dikkatli bir şekilde çıkartılmalı, 

eller yıkanmalı ve sınıfta/odada bulunan araç gereç ve çevre yüzeylerine 

dokunulmamalıdır.  

• Eldivenlerin yıkanması ya da alkol bazlı el antiseptikleri uygulanarak kullanımına 

devam edilmesi uygun değildir. 
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• Eldivenli eller ile yüzeylere temastan kaçınılmalıdır. 

Maske, Gözleri Koruma, Yüz Koruma  

• Göz, ağız ve burundaki mukozarları korumak için maske ve gözlük 

kullanılmalıdır. 

Damlacık Enfeksiyonu Yayılımına Karşı Önlemler  

COVİD-19 enfeksiyonu temel olarak “damlacık” ve “temas” yoluyla yayılır. Virüs hastanın 

solunum yolları içerisinde bulunur ve öksürme, hapşırma, konuşma esnasında havaya 

saçılır. Damlacıklar havada 1-2 metre mesafeye kadar ulaşabilir ve yer çekimi etkisiyle yere 

düşerler. Hastanın öksürmesi esnasında havaya saçılan damlacıklar hastaya 1-2 metre 

mesafeden daha yakın olan kişilere bulaşabilir. COVİD-19 ile enfekte kişinin ellerine de 

virüs bulaşır. Enfekte kişi öksürme sırasında ve/veya elleriyle çevresel yüzeylere bulaşır. 

Virüs bu yüzeylerde birkaç dakika ile birkaç gün arasında canlı kalabilir. Bu yüzeylere elleri 

ile temas eden duyarlı bireyler el hijyeni sağlamadan ellerini ağız, burun ve gözlerine 

temas ettirmek suretiyle enfekte olurlar. Bu nedenle önlük, eldiven, yüz siperliği/gözlük, 

maske kullanmalı ve işlemler bittikten sonra koruyucu ekipmanı usulüne uygun şekilde 

çıkartmalı ve son olarak mutlaka el hijyeni sağlamalıdır. 

Ayrıca; 

• Tüm temizlik hizmet personelleri iş forması ve ihtiyaç 

oldukça iş eldiveni ile çalışacaktır.   

• İş forması kirlendikçe ve günlük olarak yıkanacaktır. Yoğun kirlenme 

olabilecek işlemlerde iş forması üzerine önlük giyilecektir. 

Okulumuzda kişisel hijyenin sğlanması; 



32 

 

• 1,5-2 metrelik sosyal mesafenin sağlanamadığı yerlerde (kantin, merdiven 

başları, koridorlar, bina/blok girişleri, derslik girişleri, vb.) tıbbi pamuklu yüz 

maskeleri ve el temizleme dezenfektanları bulundurulacaktır. Teneffüsler 

öğrenci yoğunluğuna göre sınıf, şube, kademe vb. farklara dikkat edilerek 

öğrenci yoğunluğunu azaltacak şekilde planlanacaktır. 

• Sosyal mesafenin sağlanması için anaokulu ve ilkokul kademesinde öğrenim 

gören öğrencilere sürekli olarak öğretmenler refakat edeceklerdir. 

• Öğrenci/personelin aşağıda belirtilen durumlarda her daim ellerini en az 20 

saniye sabunla yıkamaları sağlanacaktır; 

o Okula girdiğinde ve okuldan ayrılırken, 

o Öksürme, hapşırma sonrası, 

o Ortak yemek/kantin alanına girerken ve ortak yemek/kantin alanından 

çıkarken, 

o Tuvaletten çıkarken, 

o Dışarıda yapılan aktivitelerden ve serbest zaman etkinliklerinden sonra, 

o Sınıfta elle yapılan etkinliklerden sonra. 

• Su ve sabunun olmadığı yerlerde en az 80 derecelik kolonyalar veya el 

temizleme dezenfektanları ile eller temizlenecektir. 

• İmkanlar dahilinde okul bahçesine belli aralıklarla el yıkama veya dezenfeksiyon 

istasyonları yerleştireceklerdir. 
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10. r.  OKULA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR - ÖĞRENCİ, VELİ VE PERSONELİN HASTALIK 

DURUMLARINDA OKULA GELMESİ 

• Kullanılacak hijyen malzemelerinin gerekli tüm alanlara konulmasına yönelik 

gerekli düzenlemeler görevli birimlerce yapılacaktır. 

• Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin 

korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi gibi tedbir planlamaları 

yapılacaktır.  

• Çalışanların ve öğrencilerin okula girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşlerinin 

ölçülmesi sağlanacaktır. 

• Maskesiz misafir ( veli dahil) kabul edilmeyecektir. 

• Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların ve öğrencilerin 

okul sağlık  personeline yönlendirilmesi sağlanacaktır.     

• Zorunlu ve acil durumlar dışında veli ziyaretlerine izin verilmeyecektir.            

• Okulu ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanacaktır. 

El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı belirlenen alanlarda hazır 

bulundurulacaktır.  

• Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler 

fiziksel teması en aza indirecek şekilde düzenlenecektir. 

• Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlardan ve 

ellerle yüz bölgesine temas edilmemesi sağlanacaktır. 

• Solunum yolu veya diğer bulaşıcı hastalık geçirmiş kişiler ancak 2 gün boyunca 

hastalık belirtisi göstermediklerinde okula gitmeye başlayacaklardır. 

• Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu 

ekte yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) şeklinde 
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ve iki nüsha halinde velilere imzalatılacak ve bir nüshası kendilerine 

verilecektir. 

• COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda, 

i. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal 

şikayetlerinden herhangi biri olan öğrenciler okula bilgi verilerek 

gönderilmemesi istenmeli ve doktor muayenesi önerilmelidir. 

ii. Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi 

COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan 

kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve 

öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir. 

• Ateşi yüksek olan öğrencilerin okula hangi şart altında olursa olsun gelmemesi 

gerekmektedir. Okul girişinde uzaktan dijital ateş ölçüm cihazları ile öğrenciler 

kontrol edilecek, ateşi yüksek olan öğrenciler tekrar evlerine gönderileceklerdir. 

• Öğrenci ya da personelin evinde herhangi biri ağır solunum yolu enfeksiyonu 

geçiriyor ya da bulaşıcı hastalık teşhisi konulmuş ise kişi okula gitmeyecektir. 

COVID-19, Zatürre, vb. ağır bulaşıcı hastalıklar dışında grip vb. enfeksiyonu 

olan öğrenciler tıbbi maske kullanarak okula gelebileceklerdir. 

• Hasta öğrenciler, İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecektir. 

• Polen alerjisinin tipik belirtilerini (burun akıntısı, kaşıntılı gözler) yaşayan kişiler 

okula gidebilirler. Ancak ateşinin çıkması durumunda Madde 2’de belirtilen 

protokoller uygulanarak derhal eve gönderilecektir. 

• Sağlıklı ve solunum yolu hastalığı belirtisi olmayan veliler öğrencileri okul 

bahçesine girmemek kaydıyla okul ana giriş kapısından arabalarından inmeden 

alabileceklerdir. Velilerin giriş kapısında sosyal mesafe kurallarını ihlal 
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etmemeleri adına araçlarından inmemeleri gerekmektedir. Anaokulu ve ilkokul 

öğrencilerine veliye teslim edilene kadar görevli öğretmenler eşlik edecektir. 

• İkinci bir düzenleme yapılana kadar okulda bulunan tüm çalışanların ve 

öğrencilerin okul içerisinde maske (tıbbi standartlara uygun) ile bulunması 

sağlanacaktır. Kullanılan maskelerin tıbbi atık olarak imha edilmesinin 

sağlanması için tıbbi atık kutuları oluşturulacak ve bu kutuların üzerinin kapalı 

tutulması sağlanacaktır. (Bu madde COVID-19 salgını süresince geçerli 

olacaktır). 

• Kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ve öğrenciler COVİD-19 süresi boyunca 

okula gelemeyecektir. (Bu madde COVİD-19 süresince geçerli olacaktır). 

10. s.  OKULDA COVID-19 OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN VEYA TEYİT EDİLEN 

BİRİ OLMASI DURUMUNDA YAPILACAK İŞLEMLER 

➢ COVID-19'a maruz kalanları belirlemek için olası maruz kalma 

kriterleri (örneğin, kişinin gitmiş olabileceği alanlar) hakkında Yeni 

Koronavirüs (COVİD-19) Hazırlık/Yürütme Ekibini bilgilendirerek, 

Sağlık Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulacaktır.  

➢ Ailelerin COVİD-19 belirtisi olan çocukları eğitim kurumuna göndermemesi 

ve bu durumdan eğitim kurumu yönetimini haberdar etmeleri sağlanacaktır. 

Benzer şekilde öğretmenleri tarafından öğrenciler değerlendirilecek ve 

hastalık belirtisi gösteren öğrencilerin eve gitmeleri sağlanacaktır. Eve 

gidene kadar öğrencilerin okulumuz sağlık hizmetleri verilen revir 

bölümünde, kişilerle temasını önleyecek şekilde ayrılmış bir odada gözlem 

altında tutulması sağlanacaktır. Öğrencilerin eve dönerken toplu ulaşım 

aracı ya da öğrenci servisini kullanma zorunluluğu olması durumunda 
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öğrencilerin ağız ve burnunun cerrahi maske ya da temiz bir mendille 

kapatılması sağlanacaktır. Bu durumun okul yönetimine bildirilmesi, 

hastalığın eğitim kurumundaki durumunun değerlendirilmesi yönünden çok 

önemlidir. 

➢ Okul yönetimi, olası COVİD-19 vakasına ait öğrenci devamsızlıklarını günlük 

olarak e-okul sistemine işleyecektir. Devamsızlık bilgilerinin kurumlar arası 

veri akışı yayımlanacak prosedürlere göre yapılacaktır. 

➢ COVİD-19 ve benzeri hastalık nedeniyle eve gönderilen öğrenci ya da 

personel hastalık belirtileri geçene ve kendini günlük faaliyetlerini 

yapabilecek kadar iyi hissedene dek okulumuza gelmemesi ve risk grubunda 

olan kişilerin sağlık kuruluşlarına başvurmaları sağlanacaktır. 

➢ Etkilenen çalışanın, öğrencinin atıkları için Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği kapsamında işlem yapılacaktır.  

➢ Etkilenen çalışanın, öğrencinin tıbbi yardım beklerken lavaboya 

gitmesi gerekiyorsa, mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı  

➢ sağlanacaktır. 

ÖZEL GÜRÇAĞ OKULLARI İLETİŞİM ZİNCİRİ  

 

  

 

 

 

 

Hastalık 

Belirtilerini 

Hisseden 

Bilgi verir 
Okul Müdürleri 

/ 
Müdür Yardımcıları 

Genel 

Müdür 

İlgili Sağlık Kurumuna 

Yönlendirilir 



37 

 

Okulumuz tarafından ayrıca aşağıdaki tedbirler 

uygulanacaktır. 

• Hastanın bulunmuş olduğu alanlara giriş kısıtlanacaktır. Alanın 

kapısı kapatılıp camlar açılarak temizlik ve dezenfeksiyon 

öncesi en az bir saat havalandırılacaktır. 

• Özellikle sık el değen alanlara odaklanarak yüzeyler, çalışma alanları,  

tuvaletler, ortak kullanılan alanlar ve eşyalar temizlenip dezenfekte   

edilecektir. 

• Temizlik için tek kullanımlık malzemeler 

kullanılacaktır. 

• Sert yüzeylerde deterjan ile temizlik sonrası materyal uyumlu 

ise 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu en az bir 

dakika temas süresi olacak şekilde dezenfeksiyon amaçlı 

kullanılacaktır. Çamaşır suyunun koroziv etki yapabileceği 

yüzeylerde dezenfeksiyon amaçlı alkol (en az %70 oranında 

etanol) kullanılacaktır. 

• Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinecektir.  

• Tekstil ürünler normal deterjanlar ile 60-90oC’de yıkanacaktır. 

• Tekstil ürünler hiçbir koşulda silkelenmeyecektir. 

• COVID-19 tanısı alan kişinin okulumuzu ziyareti veya kullanması üzerinden 7 

günden fazla  zaman  geçtiyse  ek  önlem  alınmasına  gerek  yoktur.  Rutin  

temizlik  işlemlerine devam devam edilecektir. 

• COVID-19 hastasının bulunduğu kapalı ortamın temizliğini yapan personel tıbbi 

maske  takarak tek kullanımlık eldiven ve uzun kollu önlük giyecektir. Temizlik 
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sonrası iş formasını  değiştirecektir. Yüze sıçramaya neden olabilecek temizlik 

işleri yapılırken gözlük/yüz  koruyucu da kullanılacaktır. 

• Temizlik  işlemi  bittikten  sonra  KKE  çıkarılarak  tek  kullanımlık  olanlar 

(maske, eldiven, önlük) çift poşet içerisinde çöpe atılacaktır. Gözlük/yüz 

koruyucu gibi tekrar kullanılacak malzemeler %70 lik alkol ile silinerek 

dezenfekte edilecektir. 

  

COVİD-19 ÖNCESİ YAPILMASI GEREKEN FAALİYETLER  

1. Kurum faaliyet planını 

yapacak koordinatör 

ekibin belirlenmesi  

* Koordinatör komisyonun/ekibin belirlenmesi  

2. Kurumumuzdaki çalışan 

ve sayısının 

belirlenmesi ve 

iletişimin sağlanması  

*Kurum içi Müdürlüğümüzün teşkilat şemasının listelenmesi ve 

koordineli bir şekilde çalışılabilmesi için iletişim numaralarının 

alınması  

3. Kurum dışı iletişimin 

sağlanması  

* İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı ve Bulaşıcı olmayan  

Hastalıklar birimi iletişim numaralarının alınması.  

4. Öncelikli sağlık hizmeti 

alacak personelin 

belirlenmesi  

*Kurumumuzda çalışan personelin hastalıktan korunması için risk 

gruplarının belirlenmesi  
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5. Sık el yıkama alışkanlığı 

kazandırmak ve 

damlacık yoluyla 

yayılımını engellemek  

• Potansiyel hastalığın bulaşmasını engellemek için aşağıdaki 

hijyen kuralları konusunda bilgi düzeyini artırıcı eğitim faaliyetleri 

yapılmalıdır.  

• Öksürürken, hapşırırken ve burnunu temizlerken tek kullanımlık 

mendiller ile ağzı ve burnu kapatmak ya da kol içine hapşırıp 

öksürmenin önemini öğretmek.  

• Kullanılmış mendilleri en yakın çöp kutusuna atmak.  

• Öksürdükten, hapşırdıktan, mendil kullandıktan sonra, solunum 

salgılarıyla ve kirli yüzeylerle (solunum salgılarıyla kontamine 

olmuş yüzeyler) temas ettikten sonra elleri yıkamak.  

• Elleri yıkamadan göz ve burun mukozasına temastan kaçınmak.  

• Doğru el yıkama tekniğini ve enfeksiyon kontrol önlemlerini 

anlatan posterler, afişler vb. dikkat çekmek için kurumda 

görünür yerlere asılmalıdır.  

• Sosyal iletişim araçları kullanılarak sürekli bilgilendirme 

yapılması, mümkünse kamu spotları yayınlanması.  

• Hastalık yayılımını azaltmak amacıyla semptomlar kaybolana 

kadar hasta kişilerin kalabalık ortamlara girmemesi sağlanmalı 

ve evde istirahat etmesi teşvik edilmelidir.  

6. Pandemi Faaliyet  

Planının 

Kurumsallaşması  

* Güncellenebilir şekilde pandemi faaliyet planının hazırlanması ve 

plan hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılması  
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7. Eğitim Organizasyonu  
* Kurum içinde sağlık hizmetleri sorumlusunun güncel eğitim 

materyalleri verileri ile eğitim vermesi.  

8. İşyerinin, araç-gereç 

temizliğinin ve kişisel 

hijyen konusunda 

eğitim planlanması  

* İşyerinde temizlik işinde çalışan personelin hijyen eğitimi 

almamışlarsa almalarının planlanması ve eğitim almalarının 

sağlanması.  

  

  

  

COVİD-19 SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER FAALİYETLER 

1. Pandeminin okulumuz 

üzerinde olabilecek 

etkisinin en aza 

indirilebilmesi için 

pandeminin yayılım 

hızını izlemek  

• Sağlık Bakanlığı web sayfasının takip edilmesi.  

• Çalışan  personelin  bilgilendirme  toplantılarına 

katılımının sağlanması.  

• Okulumuzda devamsızlık yapan öğrencilerin takibinin yapılması, 

bildirimlerinin e-okul ortamında yapılarak işlenmei,  

  

2. İşe devamlılığın 

sağlanabilmesi 

amacıyla çalışanların 

hastalıktan korunma 

stratejilerini 

 

• Bulaşmanın önlenmesi için hasta kişilerin izin alarak evde 

istirahat etmesi sağlanmalı.  

• Çalışanların çalışma saatleri içinde çok yakın mesafede 

bulunmaması ve gerektiğinde cerrahi maske kullanmaya teşvik 

edilmesi  
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uygulamaya koymak  • Yapılacak toplantıların kısa tutulması ve mümkün olduğunca az 

katılımcı ile yapılması  

• Kişiler arası temasın azaltılması ve öksürme,hapşırma 

konusunda çalışanların bilgilendirilmesi.  

• Enfeksiyondan korunma ve kontrolde kullanılacak malzemelerin 

dağıtılması ve ulaşılabilir olması.  

 3. Çalışanların ve 

öğrencilerin sağlığının 

korunması için özellikle 

risk grubundan olanların, 

hastalık riski açısından 

değerlendirilmesi  

• Risk grubunda bulunan ya da aile fertlerinden birinde risk 

bulunan bireylerin tespit edilmesi  

• Risk grubunda olan kişilerin korunma önlemlerinin(cerrahi 

maske kullanması vb.) alınması.  

• Risk grubunda olanlar başta olmak üzere tüm çalışanların 

günlük hastalık izinleri takibinin yapılması.  

• Hastalık belirtileri gösteren kişilerin derhal sağlık kuruluşuna 

yönlendirilmesi.   

  

4. Okulun araç-gereç 

temizliğini sağlamak  

* Bulaş riski taşıyan alan (yemekhane, lavabolar) ve 

eşyalar(telefon, bilgisayar,masa, kapı kolları) temizlik 

personelleri tarafından Sağlık Bakanlığının hazırladığı yönerge 

ve talimatlara uyularak en az günde bir kez sabun, deterjan 

yada %0.5 lik çamaşır suyuyla temizlenmesi ve kontrol 

edilmesi.   
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5. Çalışanların çalışma 

verimini korumak ve 

ruhsal sorunlarını en 

aza indirebilmek için 

destek sağlamak  

• Çalışanların psikososyal durumları takip edilmesi  

• Bu konuda hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile işbirliği 

yapılarak sosyal hizmet ve sosyal yardım sağlanması  

 

COVİD-19 SONRASI YAPILACAK FAALİYETLER 

1. Covid Eylem Planının 

Raporlanması ve Revizyonu  

* Çalışanlardan geri bildirim alınarak fiziksel, ekonomik ve 

sosyal kayıpların saptanması, listelenmesi, öneriler 

geliştirilerek raporlanması.  
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SALGINDAN KORUNMA ACİL DURUM EYLEM PLANI KONTROL LİSTESİ 

  

Halk Sağlığı, Çalışan Sağlığı ve İş Sürekliliği kapsamında Salgından Korunma Acil Durum 

Eylem Planı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.   

Alınacak önlemler ciddiyet seviyelerine göre belirlenir.  

➢ Seviye 1:   Bilinç;  

➢ Seviye 2:   İkaz;  

➢ Seviye 3:   Ciddi;  

➢ Seviye 4:   Şiddetli;  Seviye 5:   Kritik.  

  
        Seviye 1 (S1) BİLİNÇ  

  

Seviye 2 (S2) İKAZ  

  

Seviye 3 (S3)  CİDDİ  

  

Seviye 4 (S4)  
ŞİDDETLİ  

  
Seviye 5 (S5)  KRİTİK  

  

Türkiye'de belgelenmiş 

bir bulaşma vakası 

bulunmaması  

Türkiye'de 
belgelenmiş bir  

vakanın bulunması 

şüphesi  

Türkiye'de sınırlı bir 

bölgede belgelenmiş 

vaka bulunması  

Türkiye'de yaygın bir 
şekilde insana yayılma  

olması  

Virüsün hızlı bir şekilde 

yayılarak Türkiye'nin her 

noktasında vakanın 

görülmesi  

  

Aşağıdaki kontrol listesi, sağlığı etkileyecek ve İş Sürekliliğine zarar verecek bir salgına 

karşın hazırlıklı olmaya rehberlik etmektedir.  

Kontrol listesi maddelerine ilaveten, yerel gereksinimlere bağlı olarak ek eylemler 

gerekebilir.  

  
 

 

 

    

     

 


