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1.1. İŞYERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

İŞYERİ BİLGİLERİ
Unvanı
Adres
Telefon No
Fax
Faaliyet alanı
Tehlike sınıfı
SGK Sicil Numarası
Çalışan sayısı
Vergi Dairesi/Vergi No
Toplam Kullanım Alanı (m2)
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100.YIL MAH.HÜLYA SOKAK NO:7 06700 G.O.P/ÇANKAYA/ANKARA
0312 446 66 76 Pbx (10 Hat)
0312 446 41 01
Eğitim-Öğretim
Az
2 8531 2 2 149600 6 7 94 0
185
Cumhuriyet Vergi Dairesi

1.2. İŞVEREN BİLGİLERİ

ADI
SOYADI
GÖREVİ
1.3.İŞVEREN VEKİLİ
ADI-SOYADI
GÖREVİ
1.4.İŞYERİ HEKİMİ
ADI SOYADI
DİP.TES.NO
1.5.İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
ADI-SOYADI
BELGE NO

TANSEL
SAATÇİOĞLU
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
TANSU DOĞAY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MURAT CAN
134253
MUSTAFA MENEKŞEOĞLU
52576
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TANIMLAR ve KISALTMALAR
Acil Durum: Çalışanların, işyerinde çalışan personelinin, ziyaretçilerin veya yakın tesis ya da
yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen,
işyerinin çalışmasını kısmen veya tamamen durdurabilen, işyerine veya doğal çevreye zarar
veren, işyerinin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olayları,
Acil Durum Planı: Acil durumlarda yapılacak çalışmaların; görev alacak personelin, kullanılacak
donanımın, gereken haberleşme zincirinin ve olası acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerin
tanımlandığı ve durum tespiti yapılana ve/veya acil durum ortadan kalkana kadar çalışanların
toplanacağı güvenli bölgelerin, belirtildiği planı,
Acil Durum Ekibi: Yangın, deprem, sel, sabotaj, salgın hastalık ve benzeri afetlerde binada
bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma, söndürme,
izolasyon gibi işlerine katılan ve gerektiğinde ilkyardım uygulayan ekibi,
Olay: Ulusal veya Uluslararası afet, iş kesintisi, kayıp, acil durum ya da kriz olarak
tanımlanabilecek ya da bunlara yol açabilecek durum.
İş Kazası: Önceden planlanmamış çoğu zaman, kişisel yaralanmalara, makinelerin, araç ve
gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olayı,
Kuruluş: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul ve kurumları
Kurum: Özel Büyük Kolej Eğitim Yayın Basım Ticaret ve Sanayi A.Ş
Hijyen: Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik uygulama ve şartlar
Sanitasyon: Sağlıklı bir yaşam için temizlikle ilgili alınan önlemlerin tümü
Vektör: Bir hastalık etkenini kaynaklarından alarak kendisi zarar görmeden bir başkasına
taşıyan organizma
Zoonotik: Hayvanlardan insanlara geçen ve insanlardan omurgalı hayvanlara geçen enfeksiyon
hastalıkları
Dezenfeksiyon:

Cansız

cisimler

üzerinde

bulunan

ve

insanlarda

hastalık

yapan

mikroorganizmaların çoğunlukla kimyasal yöntemler veya sıcaklık etkisi ile ortamdan
uzaklaştırılması
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Dezenfektan: Dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılan maddeler
Antisepsi: Canlı dokular üzerinde hastalık yapan mikroorganizmaların kimyasallarla ortamdan
uzaklaştırılması.
Antiseptik: Antisepsi için kullanılan kimyasal maddeler
Kontamine: Bulaşmış, kirlenmiş
CAS: Kimyasal bileşikleri tanımlamak için kullanılan sayı
Biyosidal: içerdikleri aktif maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen mikroorganizmalar
ve kemirgenler üzerinde kimyasal ve biyolojik etki gösteren maddeler
BBÖ: Bulaşıcı bazlı önlemler
COVID 19: COV:Corona Virüs, I:Infectious (Enfeksiyon), D:Disease (Hastalık) birleşerek COVID
olmuştur. Bu hastalık ilk kez 2019 Aralık ayında tespit edildiği için sonuna 19 getirilmiştir.

FFP: Filtering facepiece
KKD: Kişisel Koruyucu Donanım
SEKÖ: Standart enfeksiyon kontrol önlemleri
El Hijyeni: Ellerin su ve sabunla yıkanması ya da ellerin alkol bazlı antiseptik ile ovalanması
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1. GİRİŞ

H

ijyen ve sanitasyonun, insanların belirli sürelerde birlikte zaman geçirdikleri ve
salgın hastalıkların yayılma riskinin fazla olduğu okullar, yurtlar, pansiyonlar, kreşler
gibi toplu yaşam alanlarında yönetilmesi büyük önem arzetmekte. Toplu yaşam

alanları, özellikle çocuk sağlığı açısından “Okul Öncesi, İlkokul, Kolej ve Fen Lisemiz” ile bunun
yanında toplu kullanılan spor salonlarımız, yüzme havuzumuz vb. bulaşıcı hastalıkların yayılımı
bakımından yüksek riske sahip olarak kabul edilen alanlarımızdır. Hazırladığımız Covid-19
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı, eğitim kurumumuzda esas olarak
hijyen (Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik uygulama ve şartlar)
ve sanitasyon (Sağlıklı bir yaşam için temizlikle ilgili alınan önlemlerin tümü) kaynaklı salgın
hastalıklara yönelik, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, diğer çalışanlarımızı ve ilgili bütün
tarafları korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını aynı zamanda bulaşın
önlenmesini ve kontrol altına alınmasını içeren bir dizi işlemlerden oluşmaktadır. Hijyen ve
sanitasyon kaynaklı hastalıkların enfeksiyon önleme ve kontrol yönlerine odaklanarak hazırlık,
uygulama ve diğer önlemleri dikkate alınmasını sağlamak istemekteyiz.Covid-19 Hijyen,
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı, enfeksiyon önleme ve kontrol önerilerinin
Hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklara yanıt olarak iyi bir uygulama yöntemi
olacağını düşünmekteyiz. Okulumuzda hijyen ve sanitasyon sürdürülebilir kılındığı sürece
sağlıklı ortam (lar)’ın oluşturulması ve korunması mümkün olacaktır.
Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı, İşyerinde, belirlenmiş olan
acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak
değişikliklerin meydana gelmesi nedeniyle etkinin büyüklüğü dikkate alınarak mevcut olan acil
durum planlarımız yenilenmiştir. Hazırlanan Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol
İçin Eylem Planımız, tüm durumlara karşı alınacak önlemler ve izleyeceğimiz yol haritası
açısından bizlere yol gösterici olacaktır. Ekler bölümünde okulumuzun tüm alanlarında
uyulması gereken kuralların yer aldığı talimatlar hazırlanarak tüm paydaşlarımızın
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
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1.1. KAPSAM-AMAÇ
Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı, Covid-19 Pandemisi acil
durumunun öncesinde, sırasında ve sonrasında can kayıplarının en aza indirilmesini, çevrenin
olumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması gerekenlerin önceden planlanmasını,
doğru ve etkin bir acil müdahaleyi sağlayacak ekiplerin hareket tarzının sağlanması için gerekli
yetki görev ve sorumlulukların tanımlanmasını, olası Covid-19 Pandemisi anında Acil Durum
Yönetiminin doğru ve hızlı karar alması için çalışma planının oluşturulmasını sağlamayı
amaçlamaktadır.
Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı, hijyen ve sanitasyon
kaynaklı salgın hastalıklar için okulumuzun çalışanlarını, öğrencilerini, velileri ve ilgili tüm
tarafları bilgilendirmek ve öneriler vermek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol yöntemleri
hakkında bilgi sağlar Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı, Millî
Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartlar Enstitüsü tarafından yayınlanan kılavuz dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Acil Eylem Planı, kurumumuz çalışan sayısı, yapısı, faaliyetleri vb. hususlar
dikkate alınarak hazırlanmıştır.
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2. SALGIN TÜRLERİ VE BULAŞ YOLLARI

2.1. Salgın Türleri
a) Sporadi: Bir enfeksiyon hastalıklarının değişik bölgelerde tek tük olgular halinde görülmesi
(Örneğin:Kuduz)
b) Endemi: Bir enfeksiyon hastalıklarının belirli bir ülke ya da bölgede iklim ve coğrafi koşullara
bağlı olarak devamlı görülmesi (Sıtma, Şark Çıbanı)
c) Epidemi: Sporadik ya da endemik olarak bulunan bir hastalığın, uygun koşullarda hızla
yayılarak salgȉn biçimine dönüşmesi (Bağırsak hastalığı, Grip, Tifo)
d) Pandemi: Bir enfeksiyon hastalıklarının hızla yayılarak ülke ya da kıtalar arasında salgın
yapması (Kuş gribi, SARS, HIV/ AIDS, COVID-19)

2.2. Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yoluna Göre Sınıflandırılması
a) Solunum yolu: Birçok etken konağa solunum yolu ile girer. Bu yolla giriş hasta veya
taşıyıcılala direkt temas veya enfekte damlacıkların solunan havaya karışması sonucu
oluşabilir. Enfekte damlacıkların havaya karışması ise öksürme, hapşırma veya konuşma
sırasında meydana gelebilir. Ayrıca hasta kişinin solunum yolundan girecek kontamine

olmuş tozlar, vb. soluması aracılığıyla da bulaşma olabilir. Enfekte damlacıklarla bulaşan
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enfeksiyonlar üst ve alt solunum yolları hastalıklarıdır. Bunlar arasında en önemlileri pnömoni,
bronkopnömoni, kızamık, kızamıkçık, boğmaca, grip, tüberküloz, streptokoksik enfeksiyonlar,
solunum yolu şarbonu ve vebası, difteri, çiçek, su çiçeği, kabakulak ve menenjittir.
b) Sindirim yolu: Enfeksiyon etkenlerinin yeni konağa
sindirim yoluyla girişleri besinler, içecekler (su, süt vb.),
kontamine eller, tırnaklar aracılığıyla ile olur. Çiğ yenilen
yapraklı sebzeler, su ve içeceklerle bulaşan hastalıklar;
tifo, paratifo, kolera, basilli dizanteri, enterovirus
enfeksiyonları, poliomyelit, enfeksiyöz hepatit, amebiazis,
helmint enfeksiyonları ve gıda zehirlenmeleri, süt, et, balık
vb ürünler ile bulaşan hastalıklar ise; tüberküloz (bovin
tipi), şarbon, şap hastalığı, brusellozis, kist hidatik,
tenyazis, salmonella gibi gıda zehirlenmeleridir.
c) Temas yoluyla bulaşma: Bazı enfeksiyon etkenleri de temas yolu ile yeni konağa ulaşır.
Direkt temas sonucu deri ve vücudun çeşitli bölgelerindeki mukozalar yoluyla patojen
etkenler vücuda girer. Genellikle sağlam deriden birçok etken giremez; derideki travmalar,
yaralanmalar, temizlik kurallarına uymama etkenlerin girişini kolaylaştırır. uyuz, kuduz, şarbon,
lupus vulgaris ve mantar hastalıkları bu gruptaki hastalıklardandır.
d) Vektörler (Aracı) yoluyla bulaşma: Bazı enfeksiyon etkenleri konakçılara aracılarla girer.
Vektörle bulaşma mekanik veya biyolojik olabilir. Biyolojik vektörlerden bazıları pireler,
keneler, bitlerdir. Mekanik vektörlere ise örnek olarak enjektörler, iğneler, cerrahi aletler,
serum, plazma gibi maddeler verilebilir.
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2.3. Koronavirüs (COVİD-19) Tanısı ve Belirtileri

A

teş, öksürük ve nefes darlığı, başlıca
sözü edilen belirtilerdir. Ancak her türlü
solunum yolu hastalığı belirtilerini

dikkate almakta yarar vardır. Burun akıntısı,
halsizlik, vücut ağrısı da belirtiler arasında yer
almaktadır. Virüsle karşılaştıktan sonra genellikle
2 gün içinde belirtiler ortaya çıkıyor ancak bu süre
14 güne kadar uzayabiliyor. Virüsün ilerlemesi
durumda ise bazen zatürre gibi hastalıklara yol
açabilmektedir. Yeni Korona Virüs (COVID19)
sorununun giderek büyüdüğü son günlerde bu
virüsün solunum sisteminin yanı sıra göz
tutulumu yapabileceğini ve hatta ilk bulguların
gözde olabileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca
yapılan son açıklamalarla birlikte koku ve tat
duyusu kaybının koronavirüs belirtisi olarak yer
alabildiği de belirtilmektedir.
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2.4. COVID-19 (Yeni koronavirüs hastalığı) nasıl bulaşır?
Virüs; Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile
bulaşmaktadır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra
ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilmektedir. Kirli
ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek çok riskli olarak tanımlanmaktadır.
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3. KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ
3.1. Hazırlık

H

ijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıkların eğitim kurumlarında bulaşını
sınırlamak, kontrol hiyeraşisi olarak kabul edilen bir dizi enfeksiyon önleme ve
kontrol işlemlerini gerektirmektedir. İdari kontroller, kurumsal düzeyde

eenfeksiyonun önlenmesine yardımcı olmak ve enfeksiyonun bulaşmasını kontrol etmek ve
sınırlamak için uygulanmaktadır.
Etkili yeterli havalandırma veya havalandırma sistemleriyle fiziksel bariyerler ve önlemler
sayesinde enfeksiyona maruz kalma azaltılmaktadır.
Okul Yöneticilerimiz (işveren, işveren vekili ve okul müdürlerimiz) maruz kalmanın
önlenemediği tehlikelere yönelik riski yeterince kontrol etmek için ilgili yasal dayanak ve
mevzuatlara uymak zorunda olmakla birlikte personelini, öğrencilerini ve ziyaretçilerini
korumak için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

Yasal Dayanak:
Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı, 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu” ve “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği”ne ve 2019/5 Sayılı
Küresel Grip Salgını (Pandemi) Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20.03.2020 tarihli İşyerlerinde Koronavirüse (Covıd-19) Karşı
Alınması Gereken Önlemler duyurusuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Yasal Mevzuat:
Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20.03.2020 tarihli İşyerlerinde
Koronavirüse (Covıd-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler

Covid-19 Hastalığına Karşı Alınacak Önlemler Ciddiyet Seviyesine Göre 4
Seviyede Planlanmıştır:
Cumhurbaşkanı kararnameleri, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı
tarafından yayınlanan genelge, yönerge ve talimatlara göre illerde il hıfzıssıhha kurulları
valilikler vb. kurum ve kuruluşların açıklamalarına göre aşağıda alınması gereken önlemler
ile ilgili farklılıklar olmakta ve vaka seyrine göre önlemler ve seviyeleri değişmektedir.
Buna göre: Mart ayının 2.haftasından başlayarak Eylül ayına kadar geçen süreçte tüm
seviyeler düzeyinde değişiklikler yapılmıştır.
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1. Seviyede (Bilinç-İkaz Seviyesi) Alınacak Önlemler
Bu seviyede aşağıda belirtilen önlemler uygulanacaktır.
 Hastalık henüz ülkemizde görülmemesine rağmen dünyada yayılması dikkate alınarak
işyerinde girişe ve katlara el dezenfektanı konulacak ve çalışanlara bu hastalık ve el hijyeni
ile ilgili bilgilendirmesi yapılacaktır.
 Soğuk algınlığı ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonuna sahip olan çalışanlar işyeri
hekimi tarafından rapor verilerek veya amiri tarafından izin verilerek evde kalmaları
sağlanacaktır.

2. Seviyede (Ciddi Seviye) Alınacak Önlemler
Bu seviyede aşağıda belirtilen önlemler uygulanacaktır.
 Görev nedeniyle yurtdışına gitmiş ve yurda giriş yapmış çalışanlar dönüş tarihinden

itibaren on dört (14) günlük süreyi tamamlayacak şekilde idari izinli sayılacaktır.
 Görev dışı nedenlerle yurtdışına gitmiş ve yurda giriş yapmış çalışanlar durumunu

yöneticilerine beyan ederek bu tarihten itibaren on dört (14) günlük süreyi kapsayacak
şekilde yıllık izinli sayılacak, yıllık izin hakkı olmaması halinde ücretsiz izinli sayılacaktır.
 Zorunlu neden olmadıkça yurt dışı görevler durdurulmuştur. Yurt içi görevlerde zorunlu

neden olmadıkça uçak yerine şirket araçları ile transfer sağlanacaktır.
 Zorunlu neden olmadıkça kongre, konferans gibi toplu etkinliklere katılım

sağlanmayacaktır.


Hamile ve yasal süt izni kullanan çalışanlar ile Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği dezavantajlı
gruplar (hamileler, bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu
hastaları (KOAH), obezite, hipertansiyon, diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli
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olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanan kronik hastalar) kapsamında işyeri
hekimliğimizde kayıtları bulunan veya işyeri hekiminin uygun gördüğü çalışanlar belirli
bir süre idari izinli sayılacaklardır.
 Tüm eğitim, seminer, fuar, sosyal ve kültürel faaliyetlere katılım bir sonraki duyuruya

kadar ertelenecektir. Verilmesi zorunlu olan İSG eğitimleri uzaktan eğitim yoluyla veya
sosyal mesafe korunarak minimum katılımcı ile yapılacaktır.
 Dış katılımcılar ile yapılacak tüm toplantılar (istisnai durumlarda Genel Müdür onayına
tabi olmak şartıyla) bir sonraki duyuruya kadar ertelenecek ya da uzaktan bağlantı ile
toplantı yöntemleri yapılacaktır.
 İşyerine ve eklentilerine kritik önemi haiz olmayan ziyaretçiler kabul edilmeyecektir.
Ziyaret öncesinde bu tarz ziyaretçilerin İdari İşler Müdürlüğüne bildirimlerinin yapılması
gerekmektedir. Bildirimi yapılmayan ziyaretçiler kurumumuza alınmayacaktır.
 Kurumumuzda bulunan ofisler, yemekhane, duş ve tuvaletler düzenli olarak püskürtme
yöntemi ile dezenfekte edilecektir. Ofislerin ve diğer bölümlerin kapıları açık olacak ve
masaların üstünde değerli eşya/evrak bırakılmayacaktır.
 Ortak kullanılan temas yüzeyleri (asansör, merdiven tırabzanları, kapı kolları, musluklar)
günde en az 3 kez dezenfekte edilecektir.
 Yemekhanede sosyal mesafeyi sağlamak için düzenleme yapılmalı, masa sayıları
azaltılmalıdır. Personel, varsa öğrenci ve öğretmenlerin yemek saatlerinde düzenlemeler
yapılmalıdır. Her masada en fazla iki kişi oturacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
Kullanılacak bardak, çatal, kaşık, bıçak ve tuz gibi malzemeler le ilgili talimatlara uygun
kullanımlar için düzenleme yapılmalıdır.

İ

şyerinde Covid-19 şüphesi olan çalışanlar, işyeri hekimi veya sağlık personeline
gönderilecek ve burada yapılan inceleme sonunda çalışana maske verilerek evine veya
gerek duyulursa hastaneye gitmeleri sağlanacaktır. İşyeri hekimi veya sağlık

personelinin bulunmadığı durumlarda ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı aranacak ve
buradan çıkacak karara göre çalışana maske verilerek evine veya sağlık kuruluşuna gitmesi
sağlanacaktır. Evlerine gönderilen çalışanların 14 gün izole kalmaları sağlanacaktır.
İşyerinde izolasyon alanı sağlık birimi olacaktır.
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 Çalışanlarımızın kendisi veya yakınları ile ilgili COVİD-19 testi talep edilmesi veya tanı
konulması halinde derhal İdari İşler Müdürlüğü’ne veya kendi amirlerine bilgi verilecektir.
 Covid-19 şüpheli vaka olarak değerlendirilerek evde izole olan çalışanlar işe dönüşlerinde
işyeri hekimi tarafından muayene edilerek işe başlamaları sağlanacaktır. Testi pozitif olan
çalışanlar ve Covid-19 tanısıyla hastanede tedavi görmüş çalışanlar testleri negatife
dönmeden çalışmaya başlatılmayacaktır.
 Çalışanlara maske ve eldiven dağıtılacak olup; koridorlar haricinde odalara da el
dezenfektanları konulacaktır.
 İşyerinde selamlaşmaların uzaktan yapılması, tokalaşma, sarılma gibi sosyal mesafe
kuralına uymayan ve virüs bulaşmasına neden olabilecek davranışların yapılmaması
konusunda çalışanlar bilgilendirilmiştir.

3.Seviyede (Şiddetli Seviye) Alınacak Önlemler
Bir önceki seviyede belirtilen önlemlere devam edilmek şartıyla bu seviyede alınacak ilave
önlemler aşağıda belirtilmiştir.
 Çalışmalar en az personelle yürütülecek şekilde planlanacak ve işyerinde bulunan çalışan
sayısı düşürülecektir. Çalışma alanlarında sosyal mesafeyi (en az 1 metre) sağlayacak
şekilde düzenleme yapılacaktır.
 İşyeri girişine ateş ölçer yerleştirilecek ve işyerine giren herkesin ateş ölçümü yapılacaktır.
Ateşi 38 derecenin üzerinde olanlar işyerine alınmayıp sağlık kuruluşlarına gönderilecektir.
 Servis araçlarında araç taşıma kapasitenin yarısı kadar çalışan taşınacak ve serviste
bulunan tüm çalışanlar ve şoför maske kullanacaktır. Sosyal mesafeyi (en az 1 metre)
sağlayacak şekilde oturma düzeni uygulanacaktır.
 Kullanılan maske ve eldivenler ayrı bir kutuda toplanacak ve 72 saatlik bekletildikten
sonra belediye temizlik görevlilerine verilecektir.
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4.Seviyede (Kritik Seviye) Alınacak Önlemler:
 Bu seviyede işyerinde alınan tedbirler uygulanmaya devam edilecek ve devlet

yetkililerinin alacağı kararlar takip edilecektir. İşyerinde faaliyetlerin tamamen
durdurulması durumunda ayrıca işyerinin güvenliğinin sağlanması ve gerekli kontroller için
planlama ve görevlendirme yapılacaktır.
Önlemler; Okulumuzda Oluşturulan İş sağlığı ve güvenliği kurulu tarafından yürütülecektir.
Yasal Dayanak ve Mevzuata göre; İşverenler aşağıda belirtilen hususları dikkate almakla
sorumludur.


Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi
olanların işyeri hekimine yönlendirilmesi gerekir.



İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak için uygun bir çalışma
modeli geliştirilmelidir.



Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve hapşırma
görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar
işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılmalıdır.



Atık yönetimi ile ilgili olarak çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar
için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas
edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar oluşturulan talimatlara göre
yaptırılmalıdır.

Önemli Not: Aynı zamanda çalışanlar ve diğer kişiler de okul yönetimi tarafından belirlenen
kurallara tam olarak uymak, kontrol önlemlerini tam ve doğru bir şekilde uygulamakla
yükümlüdür.
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O

kulumuz, salgınlara yönelik, tüm fiziki alanları ve ilgili tüm tarafları kapsayan risk
değerlendirmesini “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulumuz” tarafından İş güvenliği
uzmanımız tarafından hazırlanmasına karar vermiştir. Hazırlanan risk

değerlendirmesine göre; Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol için Eylem Planının Acil Durum
Ekip Lideri ile beraber hazırlayarak oluşan ve değişen şartlara göre yapılması gerekenler ve
alınacak önlemlere ilişkin tüm hazırlıkların kurum içinde yapılması ve uygulanmasına karar
verilmiştir. Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerin planlanması ve uygulanması sırasında özel
grupların erişebilirliliği dikkate alınmıştır. Okulumuz, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol
için Eylem Planı kapsamında uygulayacağı tüm kontrol önlemleri yönetecek ekipleri okul üst
yönetimi hiyerarşik yapısı dikkate alınarak İşveren, İşveren vekili, okul müdürleri koordinatör,
koordinatör yardımcısı ve planlama ekiplerinden oluşan bir anlayışla yönetmek için gerekli
tüm oluşumları tamamlamıştır.
Önmeli Not: Covid-19 Pandemi kriz yönetim ekiplerimiz, Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planın 10.bölümünde detaylı bir şekilde açıklanacaktır.
Aynı zamanda kurumumuz aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere gerekli olan iç ve dış
iletişimleri planlamıştır buna göre;
a) Ne ile ilgili iletişim kuracağını,
b) Ne zaman iletişim kuracağını,
c) Kiminle iletişim kuracağını,
d) Nasıl iletişim kuracağını
e) Kimin iletişim kuracağını.
Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planında açıkça belirtilmiştir. Bu
bağlamda; acil iletişim numaraları, yönetici personel acil durum iletişim bilgileri de içerecek
şekilde şemalar hazırlanmıştır.
Okulumuz hijyen ve enfeksiyondan korunma ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması,
sürekliliğin sağlanması için ihtiyaç duyulan kaynaklar iş sağlığı ve güvenliği kurulumuz ve
oluşturulan ekiplerimiz tarafından temin edilmiş ve vakaların ilk görüldüğü tarih
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ve alınan önlemlere paralel olarak kurumumuz hızlı bir şekilde önlemler alarak çalışan,
öğrenci, öğretmenlerimizi virüsün zararlı etkilerinden korumuştur. Okulumuz süreç içinde
hızlı bir şekilde hijyen ve enfeksiyondan korunma ve kontrolünün sağlanması için kurum içi
gerekli atamalar ve görevlendirmeleri yapılarak tüm proseslerin yerine getirilmesi
sağlamıştır.
Kurumumuz tarafından; öğrencilerden sorumlu kişilerin veya ebeveynlerin herhangi bir salgın
hastalık şüphesi durumunda öğrenciyi okula göndermeyerek yönetime bilgi vermesi
sağlanmalıdır. Kurumumuz içerisinde salgın hastalık belirtisi gösteren personel/öğrencinin
sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili bir metot belirlenmiştir. Okulumuz alacağı tüm önlemleri ile
ilgili velilerimiz ile etkin iletişimler kurmuş ve her türlü bilgilendirmeler kurumumuz
tarafından yapılmıştır.
Önemli Not: Öğrencinin okula kabulü, okula geç kalma, okula gelememe ile ilgili şartlar
aşağıda şekilde belirlenmiştir.
Buna Göre:
1. Öğrenciler sabah evden ayrılmadan önce, ateş ölçümleri veli tarafından yapılmalı, ateşi
yüksek olan veya hastalık belirtisi gösteren öğrenciler kesinlikle okula
gönderilmemelidir.
2. Okul servislerinde her sabah düzenli olarak servis rehberi
tarafından ateş ölçümü yapılacak ve ateşi yüksek olan
öğrenciler servise alınmayacaktır.
3. Okulun açıldığı tarih itibariyle alınan tedbirler hakkında bilgi
edinme ve kurallara uyma hususları ile ilgili olarak velilerden
yazılı onay alınacaktır.
4. Mazeret veya sağlık nedenleri ile okula gelmeyecek olan öğrenciler için sınıf
öğretmenlerine mesaj veya mail yoluyla bilgi verilmesi gerekmektedir.
5. 2 gün ve üzeri okula gelmeme durumunda sınıf öğretmeni ve ilgili müdür yardımcısına
mutlaka bilgi verilmelidir.
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Okula Geç Kalma


Okul başlangıcında, güne başlama rutinleri takip edileceğinden öğrencilerin okula geç
kalmaması büyük önem taşımaktadır.



Okula geç kalan öğrenciler de okul giriş kuralları doğrultusunda okula giriş yapacak, ateş
ölçümü güvenlik görevlilerince sağlanacaktır.



Geç kalan öğrenciler ilgili müdür yardımcısından geç kâğıdı alarak sınıfa giriş yapacaktır.

12.2 Okuldan Erken Ayrılma


Öğrenciyi mazeret nedeniyle okuldan erken alacak olan veliler güvenlik kapısında
bekleyecek, güvenlik görevlisi ilgili müdür yardımcısı ile iletişime geçecek, öğrenciye izin
kağıdı yazılacak, öğrenci kapıya yönlendirilecektir.



İzin kağıdı almadan okuldan çıkış yapılmayacaktır.



Okuldan erken alınacak öğrenciler için mail veya telefon yoluyla öncesinde ilgili müdür
yardımcısına bilgi verilmelidir.

12.3. Okula Gelmeyen Öğrenciler


Mazeret veya sağlık nedenleri ile okula
gelmeyecek

olan

öğrenciler

için

sınıf

öğretmenlerine mesaj veya mail yoluyla bilgi
verilmesi gerekmektedir.


2 gün ve üzeri okula gelmeme durumunda sınıf
öğretmeni ve ilgili müdür yardımcısına mutlaka
bilgi verilmelidir.

Diğer Sınıflar ve Ziyaretçiler ile Etkileşim


Ana bina için; Ortaokul ve Lise öğrencileri ile teneffüs saatleri, öğle teneffüsü, giriş kapıları
ve çıkış saatleri ayrı olarak planlanmıştır.



2-3. sınıflar ile 4. sınıfların teneffüs, öğle yemeğine iniş ve okul çıkış saatleri farklı
planlanmıştır.
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 Okul içerisine randevusuz bir şekilde veli kabul
edilmeyecek, randevular sabah 08.30 ‘dan önce,
akşam 15.30’dan sonra verilemeyecektir.


Ders saatleri içerisinde randevusu olan

veliler ve ziyaretçiler haricinde okula dışarıdan
ziyaretçi, misafir veya konuk davet ve kabul
edilmeyecektir.


Ziyaretçiler

okula

maskesiz

giriş

yapamayacak, ateş ölçümleri yapılacak ve el
dezenfektanı kullanılacaktır.
Ayrıca bkz, Ekler: 11.14.Ziyaretçi ve Tedarikçi Talimatı”
Okul/ Kurumlarda Covıd-19 Şüphelisinin Bulunması veya Teyit Edilmesi Durumunda Yapılacak
İş ve İşlemler aşağıda belirlenmiştir. Bu işlemlerde Acil Eylem Şemasındaki işlem sırası takip
edilecektir.
Önemli Not: Değişen Şekliyle;
Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü 26.08.2020 tarih ve 11385132
sayılı yazılarıyla Covid-19 Tanısı İle Tedavisi Yapılanların Okul/Kuruma Dönüşünde Yapılması
Gerekli İş ve işlemlerde; Sağlık Bakanlığı Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tarafından
hazırlanan "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi"nde 5
Eylül 2020 tarihinde değişiklik üzerine 07.09.2020 tarih ve 12247702 sayılı yazısıyla
değişiklik YAPILMIŞTIR. Buna Göre;
a) COVID-19 hastalık şüphesi bulunan çalışan maske takmak suretiyle yöneticisine durumunu
ifade ederek başvuruda bulunur.
b) Yönetim tarafından COVID-19 şüphelisinin enfeksiyon yayılımını önleyecek nitelikte olan bir
alanda, diğer çalışanlardan izolasyonu sağlanır.
c) Yönetim temsilcisi tarafından, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 aranarak yetkilinin
verdiği talimatlar izlenmelidir. Ayrıca, çalışanın yakınları bilgilendirilir.
ç) Yönetim temsilcisi tarafından İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi "Bilgi Merkezi"ne bildirilir.
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d) İşyeri sağlık biriminde görev yapan personelin kişisel hijyeni ve görev yapılan fiziki mekanın
dezenfeksiyon işlemi 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile gerçekleştirilir. Bu alan
24 saat boyunca camları açık, kapıları kapalı olacak şekilde sık aralıklarla dezenfekte edilir.
e) Enfekte olduğu doğrulanmış çalışanın ayrılmadan önce temas etmiş olabileceği diğer
çalışanların maske takması sağlanarak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine bilgi verilir.
f) Enfekte çalışanın temas ettiği diğer çalışanlar tespit edilip Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi
184 aranarak yetkilinin verdiği talimatlar izlenir.
g) Enfekte olduğu doğrulanmış çalışanın işyerinde çalıştığı ve temas ettiği alanların
dezenfeksiyon işlemi 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit ile yapılır.
ğ) Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon riski bulunan çalışma
ortamlarında, çalışanlar EN 166 standardına uygun tam kapalı tipte göz koruyucu veya yüz
koruyucu/siperlik kullanmalıdır.
h)İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için, "Eğitim Kuramlarında Hijyen Şartlarının
Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu"nda belirtilen şartların yerine getirilmesi
önemli görülmektedir.
C- Covid-19 Tanısı İle Tedavisi Yapılanların Okul/Kuruma Dönüşünde Yapılması Gerekli İş ve
İşlemler:
a) Çalışan, sağlık kuruluşları tarafından verilen raporları yönetime uzaktan ileti araçları ile
bildirir. İşverenlerce, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve diğer resmi makamların açıklamaları takip edilmesi,
b) Belirti göstermeyen veya hafif vakalarda (evde izlenen veya hastanede 24 saatten kısa süre
yatan vakalar) PCR testi pozitif ise PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda ise semptom
başlangıcından itibaren 10. günün sonunda izolasyon sonlandırılması,
c) Hastane yatış endikasyonu olan vakalarda (Hastaneden 24 saatten uzun süre yatan)
izolasyonun sonlandırılması, PCR pozitif vakalarda PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda
semptom başlangıcından itibaren 14. günün sonunda sonlandırılması,
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ç) Yoğun bakım endikasyonu olan veya immunsuprese (bağışıklık baskılayıcı) vakalarda ise PCR
pozitif ise PCR alındığı günden itibaren, olası vakalarda semptom başlangıcından itibaren 20.
günün sonunda izolasyon sonlandırılması gerekmektedir.
Ayrıca bahse konu rehberde, izolasyon süreleri sonlandırılan kişilerin PCR testine
bakılmaksızın işe geri dönebilecekleri belirtilmektedir.
Kaynak:

https://www.memurlar.net/haber/925787/covid-19-suphesi-olan-ogretmenlerle-

ilgili-yapilmasi-gerekenler.html Erişim Tarihi:10.09.2020

3.2. Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ) Enfeksiyon Önleme
ve Kontrol Eylem Planlaması
Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), bulaşıcı ajanların hem bilinen hem de
bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini azaltmak için gerekli olan temel enfeksiyon önleme
ve kontrol önlemleridir. SEKÖ, tüm hizmet alanlarında her zaman organizasyon planına uygun
olarak, tüm personel tarafından dikkatle uygulanmalıdır. Bu önlemler genel olarak
aşağıdakileri içerir:
a) El Hijyen uygulamalarının yaygınlaştırılması
b) Kurum içinde hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalık için alınmış genel tedbirlere uygun

hareket edilmesi,
c) Fiziki mesafenin korunması,
d) Uygun kişisel koruyucu donanımın kullanılması (maske takılması vb.)
e) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması,
f) Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması,

Ayrıca bkz,Ekler,11.2. "El Hijyeni ve El Yıkama Talimatnamesi”
Ayrıca bkz,Ekler,11.4. "KKD Kullanım Talimatnamesi”
Ayrıca bkz,Ekler,11.5. "Temizlik Personeli ,Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı”
Ayrıca bkz,Ekler,11.7. "Genel Talimatname”
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3.3. Bulaş Bazlı Önlemlerin (BBÖ) Planlanması
SEKÖ, bulaşıcı bir ajanın çapraz bulaşmasını önlemek için tek başına yetersiz olduğunda Bulaş
Bazlı Önlemler (BBÖ) uygulanır. BBÖ, bilinen veya şüpheli bir enfeksiyöz etken ile enfekte olan
bir hastaya hizmet sunumu sırasında gerekli olan ek enfeksiyon kontrol önlemleridir. BBÖ,
bulaşıcı etken bulaş yolu ile kategorize edilir. Bu önlemler genel olarak hijyen ve sanitasyondan
kaynaklı salgın hastalık şüphe edilmiş veya tanısı almış kişilerle temas sırasında ve sonrasında
yapılacak işlemlerdir:
a) Kişinin izole edilmesinin ve izole kalmasının sağlanması
b) Kişiye müdahale dahil, kontamine materyallerle iş ve işlem yapılırken uygun KKD
kullanılması
c) Kontamine malzeme ve alanlar için uygun dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması
d) El hijyeni sağlanması
e) Hastalık şüphesi veya tanı almış kişinin bulunduğu ortamın havalandırılmasının ve uygun şek
ilde temizlenmesinin sağlanması,

Kurumumuz bu gibi durumlar için Ana Bina -2.Katta ve Ek Bina Zemin Katta BBÖ, bilinen
veya şüpheli bir enfeksiyöz etken ile enfekte olan bir hastaya veya hijyen ve sanitasyondan
kaynaklı salgın hastalık şüphe edilmiş veya tanısı almış kişiler için İZOLASYON ODALARI
OLUŞTURULMUŞTUR.
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3.4. Hijyen ve Sanitasyon Yetersizliğinden Kaynaklı Salgın Hastalık
Belirtileri Gösteren/Doğrulanan Kişilere Yapılacak işlemler
Kurulum öğrencilerden, çalışanlardan, ziyaretçilerden veya üçüncü kişilerden birinin salgın
hastalık belirtileri gösterdiği durumlarda; Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol için Eylem
Planına uygun hareket etmelidir. Belirti gösteren kişinin diğer kişiler ile temasını en aza
indirmek üzere derhal eylem planına uygun işlemler yapılmaktadır.
Ayrıca Bknz. Acil Eylem Planı Şeması

3.5. Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları, Ürün ve Hizmet
Tedarikçileri
Yükleniciler, dış servis/hizmet sunucuları, ürün ve hizmet tedarikçileri güvenli çalışma
sistemlerini takip etmelidir. Ayrıca salgın hastalıklarının yayılmasını önlemeye yönelik,
kuruluşun uygulamalarına ve ulusal otorite kurallarına uymakla yükümlüdür. Kurumun, uyması
gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmeli ve uyulması gereken kuralları tam olarak
uygulanmasını sağlamalıdır.
Ayrıca bkz,Ekler,11.7. "Ziyaretçi ve Tedarikçi Talimatı”
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Ulaşamazsan 184’ü arayın
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Temassız Ateş
Ölçer İle Kontrol

3.6.ACİL EYLEM PLANI ŞEMASI
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4. UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
4.1. El Hijyeni
El hijyeni, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin (SEKÖ) en kritik unsuru olup, kişisel
enfeksiyon bulaşmasını önlemek için gereklidir. Tüm personel, öğrenci, veli, ziyaretçiler
kuruma girişte ve mümkün olan uygun noktalarda el yıkamalarına imkân sağlayacak
düzenlemeleri ve bilgilendirmeleri yapmıştır. Aynı zamanda belli noktalarda ve alanlarda eller
%70 alkol bazlı antiseptik madde ile ovalanarak temizlenmesi içinde gerekli önlemler
alınmıştır.
El hijyeni sağlanmadan önce;
a) Kolların sıvanması (mümkünse dirseklere kadar),
b) Bilezik, yüzük vb. takıların çıkartılması,
c) Tırnakların temiz ve kısa olması; takma
tırnakların veya tırnak ürünlerinin çıkartıldığından
emin olunması,
d) Cilt bütünlüğü bozulmuş, yara, kesik vb. yerlerin
su geçirmez bir tampon ile kapatılması hususlarında bilgilendirme yapılmalıdır.

El Yıkama ve Ovalama Tekniği
El hijyeni, ellerin kirliliği veya gözle görülür şekilde bulaş olduğu durumlarda sabun ve su ile el
yıkanması ve rutin el hijyeni için alkol bazlı el antiseptiği ile temizlenmesi işlemlerini kapsar.
º El yıkama, virüsü etkisiz hale getirmek için iyice ve yeterli bir süre en az 20 saniye yapılmalıdır.
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Tüm personel ve öğrenciler için antiseptik dispenserleri çalışma alanı içinde en yakın noktaya
konumlandırılmalı, bunun mümkün olmadığı durumlarda cep antiseptikleri kullanılmalıdır.
Antiseptik madde kullanım tekniği, elleri arındırmak ve virüsü inaktive etmek için iyi bir şekilde
ve yeterli bir süre (20 ile 30 saniye arasında) uygulanmalıdır.
Suyun bulunmadığı veya suya ulaşılmasının zaman alacağı durumlar gibi el hijyenini sağlamaya
yönelik imkânlar olmadığında, kişilerin alkol bazlı antiseptik ile ovalama işlemi yapmaları
sağlanacaktır. Ancak özellikle ilk fırsatta ellerin yıkaması için gerekli yönlendirmeler görevli
personelimiz tarafından yapılacaktır
Kurumumuz genel standartları şu şekilde belirlemiştir:
 Her katta bulunan tuvalet ve lavabolar sadece
belirtilen

sınıfların

öğrencileri

tarafından

kullanılacaktır.
 Tuvaletlerde kurutma sistemi yerine kağıt havlu
kullanılacaktır.
 Okula gelişte, teneffüs bitiminde, beslenme, yemek
öncesi ve sonrasında eller rutin olarak yıkanacaktır.
 Öğrenciler sınıfları için belirlenen merdivenleri
kullanarak belirtilen alanlara geçiş yapacaktır.
 Her sınıf bulunduğu koridoru, lavaboyu kullanacaktır.
 Belirtilen rutinler, öğretmenler eşliğinde fiziksel
mesafe

ve

süre

gözetimi

yapılarak

gerçekleştirilecektir.

Ayrıca bkz,Ekler,11.2. "El Hijyeni ve El Yıkama Talimatı”
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4.2. Solunum Hijyeni ve Öksürük/Hapşırık Adabı “Yakala, Çöpe at, Öldür
(Bertaraf et)”
Salgın hastalıkların bulaşmasını en aza indirmek için potansiyel önlemlere yönelik öğrenci,
personel, ziyaretçiler ve ilgili kişiler solunum hijyeni ve öksürük adabı konusunda teşvik
edilmelidir. Bu teşvik görünür yerlere (giriş, asansörler, koridor gibi sık kullanılan alanlara)
görsel/yazılı afis ve poster olarak konulması sağlanacaktır.
a) Hapşırma, öksürme veya burun akıntısını silmek ve burnu temizlemek (sümkürmek) için tek
kullanımlık mendil kullanılmalıdır. Mendil en yakın atik kumbarasına atılmalıdır.
b) Kişiler için kağıt mendil, tercihen elle temas etmeden açılabilir kapanabilir pedallı, sensörlü
vb. atik kumbaralar ve el hijyeni sağlamak için kullanılan ekipman temin edilmiştir.
c) Mendil kullanılmasından, öksürme, hapşırma veya solunum salgıları ve kontamine
nesnelerle herhangi bir temastan sonra eller (mümkünse sabun ve su kullanarak, aksi halde
alkol bazlı el antiseptiği kullanarak) temizlenmelidir.

 Tuvalet ve lavabolarımızda sensörlü kağıt peçeteler ve sensörlü musluklar
kullanılmaktadır.
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5.EĞİTİM
Kurulum idareci, öğretmen, öğrenci ve diğer tüm personele salgın hastalıkların bulaşmasına
yönelik eğitimleri saklamakta ve katilim kayıtlarını muhafaza edilmektedir. Tüm personel ve
öğrencilerin korunması için yaptıkları faaliyetlere, yaş ve eğitim düzeylerine uygun olarak
gerçekleştirilecek eğitimlerin konu, içerik ve yöntemleri belirlenecek ve oluşturulacak
takvimle gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilen elitimler sonrasında öğrenci ve personel
davranışları

izlenmeli,

gerektiğinde

elitimler

tekrarlanmalı,

konu

ve

içerikleri

güncellenmelidir. Özellikle yemekhane/ temizlik personeline yönelik görevlerini yerine
getirmeden önce elitimler verilmelidir. Özel Eğitim ihtiyacı olan bireylerin elitime erişimlerini
kolaylaştırmak, kapsayıcı bir Eğitim yaklaşımı için özel Eğitim politikaları belirlenmelidir.
Öğrenci ve personele verilecek elitimler en az aşağıda verilen bilgileri içermelidir:
a) Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)
b) Bulaş Bazlı Önlemler (BBÖ)
c) Salgın hastalıkların yayılımı hakkında
d) Kişisel Hijyen
e) El Hijyeni
f) KKD’nin kullanılması;
 Ne zaman kullanılacağı,
 Nasıl kullanılacağı
 Neden gerekli olduğu,
 Nasıl takılacağı ve çıkarılacağı
 Nasıl imha edileceğini içermelidir.
Temizlik personeli eğitimleri ayrıca;
a) Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken
hususlar,

Sayfa 32 / 110

ÖZEL BÜYÜK KOLEJ EĞİTİM YAYIN BASIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
b) b) Kurumda kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikelerini, atıkların toplanması ve
imhasını içermelidir.
 Kurum Doktorumuz tarafından tüm okul personelimize yönelik Covid-19 ve maske
kullanımı konusunda eğitimler verilmiştir.

6. ATIK YÖNETİM
Kapalı ve açık alanlarda, atıkların bertaraf edilmesi için yetkili kurumların ve yerel otoritelerin
talimatlarına uyulmalıdır. Efektif atıklar tanımlanmalı, atik toplama istasyonu, yerel mevzuat
gereksinimlerini karlayacak şekilde diğer alanlar ve çevreden ayrılmalı, sıvı ve kati atik toplama
istasyonu, atıkların her tasfiyesinden/uzaklaştırılmasından sonra temizlenmeli, araç, taşıyıcı ve
konteynerler bakımlı, temiz ve ilgili şartlarda verilen gerekliliklerle uygun durumda tutulmalı,
kullanımda olan atik kumbaralar tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir (pedallı, sensörlü
vb.) olmalıdır. Tıbbi atıkların değerlendirilmesinde ilgili yönetmelikler çerçevesinde hareket
edilmektedir.

 Kurum olarak koridor ve katlarımızda atık toplama ve ayrıştırma istasyonlarımız
mevcut olup, maske ve eldiven atıkları istenilen standartlarda toplanmakta ve
depolanma işleminden sonra ilgili mevzuatlara göre belediye hizmetleri ile sevk
edilmektedir.
Ayrıca bkz, Ekler, 22.1. "Atık Yönetimi ve Talimatları” syf: 45
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7. SOSYAL VE ORTAK KULLANIM ALANLARI
7.1. Okula Giriş, Güvenlik, Danışma
Tüm sosyal ve ortak kullanım alanlarının temizliği ve düzen ile ilgili gerekli düzenlemeler
talimatlarla sağlanmıştır. Alanların sık aralıklarla uygun şekilde temizlenmesi ve gerektiğinde
dezenfekte edilmesi ile ilgili personel bilgilendirilmiştir. Kurulum, Hijyen, Enfeksiyon Önleme
ve Kontrol için Eylem Planına uygun olarak, öğrenciler, personel ve diğer kişiler tarafından
kullanılan umumi tuvaletler ve diğer ilgili alanlar (örneğin yemekhane girişi, hizmet alanları,
asansör girişleri) dâhil olmak üzere farklı alanlarda antiseptik madde dispanserleri
bulundurulması sağlanmış ve gerekli yerlere monte edilmiştir. Sabun, dezenfektan/el
antiseptiği sağlayan dispanserlerin, tek kullanımlık kâğıt mendil aparatlarının ve diğer benzer
ekipmanların eksiksiz ve düzgün çalmasını sağlamak için okul idari amirimiz ve teknik
elemanlarımız rutin kontroller yapmaktadır. Arızalı ekipmanlar varsa ivedilikle onarılmaları
veya değiştirme işlemleri konusunda bilgilendirme yapılmıştır. Merkezi havalandırma
sistemlerinde içeriden alınan havanın tekrar dolaşıma verilmemesi, %100 dış havanın emilerek
şartlandırılması yöntemi tercih edilmektedir.
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Ziyaretçi

kartları

temizlik/dezenfeksiyon

plan/programlar doğrultusunda dezenfekte
edilmelidir. Vardiya değişimlerinde güvenlik
personeli

tarafından

ortak

kullanılan

telsiz/telefon gibi malzemelerin, teslim
öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi
sağlanmalıdır. Güvenlik/danışma personeli
için gerekli KKD’ler sağlanmalı ve alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Ziyaretçiler,
kuruma girmeden önce salgın hastalıkları önlemeye yönelik alınan, bu planda bahsedilen veya
kuruma hazırlanmış olan tedbirler/uygulanan kurallar konusunda bilgilendirilmeli ve bu
kurallara uyacağına dair ziyaretçiden taahhüt alınmalıdır.
Kuruma her türlü kontrolsüz giriş engellenmelidir.

Önemli Not: okula giriş, güvenlik, danışma ile ilgili kurumumuzda uygulanacak
kurallar aşağıdaki gibidir.
 Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilir ve ateşi olanların
Covid-19 Acil Eylem Plan Şeması ve İletişime geçilecek kişiler prosesleri işlem sırasına
göre uygulanır. Sonrasında ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına
bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesi sağlanır,
 Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması,
yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi için tedbirler alınır,
 Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız
sistemlerin kullanılması veya geçici süre ile bu sistemlerin kullanılması için kişiye özel
kartlı geçiş sistemi kullanılır.
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 İşletme girişlerine el dezenfektanlarının konulması, Eller dezenfekte edildikten sonra
sosyal mesafe kurallına uyularak eller sabunla en az 20 saniye yıkanıp işbaşı yapılması
için bilgilendirme yapılır.
 Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanların işyeri sağlık
personeline, bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi
sağlanır.

a) Okul Öğrencileri İçin Kurallarımız; (Ek Bina)
 Öğrenciyi bırakmak ve almak için veliler ek binaya giriş yapmayacaklardır.
 Öğrenciler sabah ek bina girişinden, bina personeli ve görevli öğretmene teslim
edilecek ve okul çıkışında görevli öğretmen ve personel desteği ile velilere teslim
edilecektir.
 Okul girişinde nöbetçi öğretmen tarafından ateş ölçümü yapılacaktır.
 Öğrenciler ateş ölçümünden sonra bina girişinde bulunan el dezenfektanı ile ellerini
dezenfekte ettikten sonra sınıflarına çıkabileceklerdir.
 Okul bitiş saatinden sonra etüte kalan öğrenciler haricinde, öğrencilerin okul
içerisinde veya okul bahçesinde zaman geçirmelerine izin verilemeyecektir.
 Okulda yapılacak görüşmeler için önceden randevu alınacaktır. Randevular sabah
08.00-09.00 ve öğleden sonra 15.30-16.30 saatleri arasında verilemeyecek, bu
saatler dışında randevu verilebilecektir.


Öğrencilerin okula maske ve siperlik ile girmesi zorunludur.

b) Okul Öğrencileri İçin Kurallarımız; (Ana Bina)
 Hülya Sokak girişler için; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aynı girişleri
kullanacaktır.
 Ailesi tarafından okula bırakılan 2-3-4.sınıf öğrencileri; ek bina karşısındaki ahşap
merdivenli giriş kapısından veya Bağlar Caddesi kapısından giriş yapacak. Okul bitiş
saatinde sadece Hülya Sokak kapısından çıkış yapacaklardır.
 Okul girişlerinde nöbetçi öğretmen tarafından ateş ölçümü ve sınıflara yönlendirme
yapılacak, okul çıkışında öğretmenlerimiz tarafından Hülya sokak giriş kapısından
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öğrencilerimizi velilerimize sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde teslim
edilecektir.
 Eller dezenfekte edildikten sonra okula giriş yapılacaktır.
 Öğrencilerin okula maske ve siperlikle gelmeleri zorunludur.
 Öğrencileri bırakmak ve almak için veliler okul içerisine giriş yapamayacaktır.
Okulda yapılacak görüşmeler için önceden randevu alınacaktır. Randevular sabah
08:00-09:00 ve öğleden sonra 15:30-16:30 saatleri arasında verilmeyecek, bu
saatler dışında randevu verilebilecektir.
 Okul bitiş saatinden sonra etüt ve sporcuların antrenmanları dışında kalan
öğrenciler haricinde öğrenciler okul içerisinde veya okul bahçesinde zaman
geçirmesine izin verilmeyecektir.

Ayrıca bkz, Ekler, 11.7.”Genel Talimatname”
Ayrıca bkz, Ekler, 11.14.”Ziyaretçi ve Tedarikçi Talimatı”
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7.2. Bekleme Salonu/Lobi
Bekleme salonu/lobi alanları temiz ve düzenli
tutulmakta bu bölümler için gerekli personel
görevlendirilmiş

ve

yapacakları

konusunda

bilgilendirme yapılmıştır. Oturma düzeni kişiler
arasında

sosyal

mesafeyi

koruyacak

şekilde

düzenlenme yapılmış ve gerekli uyarı yazıları ilgile
yerlere asılmış yada yapıştırılmıştır. Tüm alan ve
içindeki mobilya ve eşyalar temizlikleri belirli aralıklarla (tercihen çevre ile aynı zamanda)
temizlenmektedir. Gerekli hallerde (salgın vb.) alkol bazlı el antiseptiği de bu alanlara
konulmuştur.
Ayrıca Bkz, Ekler, 11.5.Temizlik Personeli, Temizlik ve Dezenfekte Yapma Talimatı”

7.3. Derslikler ve Etüt Salonları:
Temizlik/dezenfeksiyon
plan/programlarına

uygun

olarak

temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi
sağlanmaktadır. Havalandırma
sistemleri

dışarıdan

taze

hava

alacak şekilde derslik camlarının
yarı açılır pozisyonda ayarlanmıştır.
Havalandırma

sistemi

idari

ofislerimizde mevcut olup filtrelerinin periyodik kontrolü teknik personelimiz tarafından
yapılmıştır, Dersliklerdeki panolara, ekranlara ve ortak alanlara, hijyen ve sanitasyon bilincini
ve farkındalıklarını artırmaya yönelik afisler, posterler asılması için öğretmenlerimiz
bilgilendirilmiştir. Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak
dezenfekte edilmekte bunların kullanımları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Dersliklerde yer
alan ortak temas yüzeyleri (bilgisayarlar, dolaplar, makineler, aletler vb.) için kullanım
şartları, kullanım sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programlar
oluşturulmuş ve gerekli temizlik tedbirleri talimatlarla belirlenmiştir. Kullanılan makinaların
yüzey temizlikleri var ise üretici firmaların belirlediği kriterler de dikkate alınarak uygun
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ekipmanlarla dezenfekteleri yapılacaktır. Elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı,
atik kumbaralar çeşitli toplanma alanları belirlenerek konulmuştur.
Ayrıca bkz, Ekler, 11.5.Temizlik Personeli, Temizlik ve Dezenfekte Yapma
Talimatı” Ayrıca bkz, Ekler, 11.6.derslik ve idari odaların kullanım Talimatı”

Önemli Not: derslikler ve etüt salonları ile ilgili kurumumuzda uygulanacak
kurallar aşağıdaki gibidir.
Okul Öğrenciler İçin (Ek Bina) Sınıf Düzeni Kurallarımız:
 Öğrenci dolapları ve raflar kullanılmayacaktır. Öğrenciler ders programlarına göre endi
materyallerini getirip, götüreceklerdir. Öğrencilerin dolaplarında sadece öğrencilerin
yedek kıyafetleri ve yedek spor ayakkabıları bulundurulacaktır.
 Sınıflarda oturma düzeni bir (1m) metre mesafe kuralına uygun olarak oluşturulacaktır.
 Sınıfların etkinlik ve oyunlarda kullanacağı materyalleri önceden sınıflarda hazır
bulundurulacak oyun odası kullanılmayacaktır.
 Her sınıfta hijyenik mendil ve dezenfektan bulunacaktır.
 Öğrenciler kendi el dezenfektanlarını ve hijyenik mendillerini okula getireceklerdir.
 Sınıftaki camların tamamı yarım açık tutulacaktır. (karşılıklı yoğun hava sirkülasyonu
asla yaptırılmayacaktır) Sınıflar belli aralılarla dezenfekte edilecektir.
 Öğrencilerin kullandığı materyallerin temizliği ve hijyeni kullanım öncesi ve sonrasında
öğrenci ve öğretmenleri tarafından sağlanacaktır.
 Her öğrenci hep aynı sandalye ve masada oturacaktır.
 Öğrenciler okula oyuncak getirmeyecektir.
Okul Öğrenciler İçin (Ana Bina) Sınıf Düzeni Kurallarımız:
 Öğrenci dolapları ve raflar kullanılmayacaktır. Öğrenciler ders programlarına göre
kendi materyallerini getirip, götüreceklerdir. Öğrencilerin dolaplarında sadece
öğrencilerin yedek kıyafetleri ve yedek spor ayakkabıları bulundurulacaktır.
 Sınıflarda oturma düzeni bir (1m) metre mesafe kuralına uygun olarak oluşturulacaktır.
 Öğrencilerin sıralarının altında sürekli kullandıkları materyaller bulundurulacaktır.
 Sınıftaki camların tamamı yarım açık tutulacaktır. (karşılıklı yoğun hava sirkülasyonu
asla yaptırılmayacaktır) Sınıflar belli aralılarla dezenfekte edilecektir.
 Öğrencilerin kullandığı materyallerin temizliği ve hijyeni kullanım öncesi ve sonrasında
öğrenci ve öğretmenleri tarafından sağlanacaktır.
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 Öğrenciler kendi el dezenfektanlarını ve hijyenik mendillerini okula getireceklerdir.
Tüm sınıf düzeylerinde dersler ile ilgili kurallarımız:
 AFİ (Almanca-Fransızca-İspanyolca), beden eğitimi ve açık alanlarda yapılacak
etkinlik dersleri dışında tüm dersler öğrencilerin kendi sınıflarında işlenecek, sınıflar
arası dolaşım, hareketlilik ve etkileşim minimuma indirilecektir.
 Ders süreleri sınıfların havalandırma ve temizlik süreleri göz önünde bulundurularak
35 veya 40 dk. Olarak planlanacaktır.
 Ders içerikleri açık alan etkinlikleri ile zenginleştirilecektir.
 Materyal getirme-götürme sürecini minimuma indirmek için öğrencilere dijital
platformdan da yararlanılarak ödev verilebilecektir.
 Belirli bir süre bilgisayar laboratuvarı kullanılmayacağından, kodlama dersleri için
öğrenciler kişisel laptop veya tabletlerini sınıfa getirecektir.
 Sınıflarda ders süreleri içinde

kullanılan araç gereç ve öğrenci sıralarının

dezenfeksiyonundan sınıf ve branş öğretmenleri sorumlu olacaktır.
 Ders esnasında öğretmen ve öğrenciler siperlik takacaklardır.
Ayrıca bkz, Ekler, 22.6.Derslikler Ve İdari Odaların Kullanım Talimatları” syf 59 “

7.4. Atölyeler/Laboratuvarlar
Çalışma alanında yer alan ortak temas
yüzeyleri

(çalışma

tezgâhları,

deney

masaları, laboratuvar malzemeleri, el
aletleri vb.) için kullanım artlar, kullanım
sıklıkları, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine
göre hijyen ve sanitasyon programlar
oluşturulmalı

ve

Havalandırma

sistemi

uygulanmalıdır.
filtrelerinin

periyodik kontrolü yapılmalı, temiz hava debisi artırılmalıdır. Atölye ve laboratuvarlarda
panolara, ekranlara ve ortak alanlara, bilinç ve farkındalıkları artırmaya yönelik afisler,
posterler asılmalıdır. Mola alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla, zaman çizelgesi
yeniden oluşturulmalıdır. Kullanıcılar ortak kullandıkları ekipman ve çalıma alanlarını mümkün
olduğunca her kullanımdan önce düzenli olarak dezenfekte etmelidir. Atölye ve
laboratuvarların çalışma alanı içerisinde yer alan lavabo ve evyeler kişisel temizlik amaçlı
kullanılmamalıdır.
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Önemli Not: kütüphane ve laboratuvar kullanımı ile ilgili kurumumuzda
uygulanacak kurallar aşağıdaki gibidir.
 Kütüphane ve laboratuvar kullanımı için sınıf düzeylerine göre farklı saat planlamaları
yapılacaktır.
 Kütüphaneye ve laboratuvara giriş-çıkışlarda el antiseptiği kullanılacaktır.
 Kütüphane ve laboratuvar içerisinde fiziksel mesafe kuralına uygun hareket edilecektir.
 Kütüphane ve laboratuvar içerisinde maske kullanılacak, maske ve mesafe kontrolü
sağlanacaktır, alanlar rutin olarak dezenfekte edilecektir.
 Ödünç alınan ve teslim edilen kitaplar ve diğer kurallar ile ilgili Sağlık Bakanlığınca
yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde belirtilen «Kütüphanelerde Uyulması
Gereken Önlemler» dikkate alınacaktır.
Ayrıca bkz, Ekler, 22.8.Atölye ve Laboratuvar Kullanım Talimatı” syf. 62 “

7.5. Öğretmenler Odası
Odanın yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiştir. Havalandırma sistemleri
dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmıştır. Odaların havalandırma tesisatının filtre
temizliği, bakim ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Öğretmen odalarında Klima
sistemi bulunmamaktadır. Bilgisayar klavyesi, Mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme
ve ekipmanın mümkün olduğunca ortak kullanılmayacak öğretmenler kişisel bilgisayarlarını
kullanılması teşvik edilecektir.
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Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına
uygun olarak görevli personelimiz tarafından yapılmaktadır. Öğretmenler odasına misafir ve
ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Odada alkol bazlı el antiseptiği, elle temas etmeden açılabilir
kapanabilir pedallı, atik kumbaraları ilgili koridorlarda bulundurulacak ve genel hijyen
kurallarına uyulacaktır. Odanın eklentilerinde çay ocağı veya mutfak bulunması durumunda,
tek kullanımlık bardak veya kişiye özel bardaklar kullanılacaktır.

7.6. Ofisler ( İdari Odalar, Rehberlik Servisi vb.)

Ofislerin yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmiştir. Havalandırma sistemleri
dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanacaktır. Ofislerin havalandırma tesisatının filtre
temizliği, bakım ve kontrolleri teknik ekiplerimizce düzenli olarak yapılmaktadır. Ofis
malzemelerinin (bilgisayar klavyesi, Mouse, telefon, kalem, silgi vb.) ortak kullanılmaması bu
ekipmanların, kişisel olarak kullanılması bu mümkün değilse talimatlara uygun temizlikleri
yapıldıktan sonra kullanılması için gerekli önlemler alınmıştır. Ortak kullanılan malzemelerin
dezenfeksiyonu temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak görevli personelimiz
tarafından yapılmaktadır.

Önemli Not: ofisler,(idari odalar, rehberlik servisi vb.) kullanımı ile ilgili
kurumumuzda uygulanacak kurallar aşağıdaki gibidir.
 Çalışma ortamında mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve
ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmesi
 Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi
ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir.
Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve
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yemekhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak
kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulması,
 Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca
işçilerin diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma
araçlarını ve ekipmanlarını kullanmalarının engellenmesi,
 Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı,
mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine
temas ettirilmemesi,
 İş ortaklarını ve taşeronları da içeren işyerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine
erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı
hazır bulundurulması,
 Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve
hijyeni sık aralıklarla sağlanması,
 Servis ve toplu taşıma aracını kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması
mümkün olduğunca azaltılması,
 İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılması,
 İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve
diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin
ve koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde
ise imha edilmelidir.
 Her sınıf düzeyinde rehberlik kazanımlarının sınıf ortamında verilecektir.
 Bireysel öğrenci görüşmelerine ağırlık verilecektir.
 PDR birimi öğrencilerle, temassız oyunlar konusunda
destekleyici çalışmalar yapacaktır.
 Sosyo-duygusal kazanımlar üzerinden hem sınıf hem
bireysel görüşmelere ağırlıklı verilecektir.
 Tüm yüz yüze görüşmelerde fiziksel mesafe ve maske
kuralı önem taşımaktadır.
 Aile görüşmeleri online gerçekleşecektir. Yüz yüze görüşme
yapılması gerektiğinde, ilgili uzman ve aile görüşmeyi kararlaştıracaktır.
 Aile eğitimleri ve uzman seminerlerinin online olarak verilmesi planlanmaktadır.
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7.7. Toplantı/Konferans Salonları/Çok Amaçlı Salonlar
Salonda oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına (otoritelerce belirlenmiş güncel şartlar)
uygun olacak şekilde düzenlenmektedir. Masa üzerindeki kitap dergi vb. malzemeler
kaldırılarak, toplantı öncesi ve toplantı sonrası (masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.)
temizlik/dezenfeksiyon görevliler tarafından yapılmaktadır. Toplantı sırasında su ve çay
dışında ikramlar hijyen kurallarına uygun olarak yapılması Toplantı süreleri mümkün
olduğunca kısa tutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmeli ve pencereler
açılarak ortamın dışardan havalandırılması sağlanmaktadır. Toplantı salonunun girişlerinde el
antiseptiği bulunmaktadır, kişiler toplantı salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği
kullanacaklardır. Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem
görmeli, e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla
sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler evraklar imzalarken şahsi kalemlerini
kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır. Toplantıdan sonra tüm katılımcıların
adlar ve iletişim bilgileri ilgili mevzuata uygun süre sağlanmalıdır. Bir veya daha fazla katılımcı
toplantıdan sonraki günler içinde salgın hastalık belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe
sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslılar izlemelerine yardımcı olacaktır. Eğer toplantıda
bulunan biri, toplantı sonrası salgın hastalık tanısı alırsa temaslı değerlendirilmesi yapılırken,
pozitif kişinin semptom başlangıcından önceki temaslılar değerlendirmeye alınmalı ve bu
durum tüm katılımcılara bildirilmelidir. Bu süre içerisinde salgın hastalık belirtileri gösterenler
il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından sağlık Bakanlığınca hazırlanan Rehberlere göre
yönetilmelidir. Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak
yapılmaktadır
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Önemli Not: toplantı/konferans salonları/çok amaçlı salonlarının kullanımı ile ilgili kurumumuzda
uygulanacak kurallar aşağıdaki gibidir.
Toplantı öncesinde veya sırasında;
 1.Mümkünse muhtemel COVID-19 maruziyetini önlemek adına toplantıları ertelenmeli
veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların gerçekleştirilmesinin mümkün
olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile gerçekleştirilmelidir.
 2. Toplantı veya etkinliğin düzenlenmesinin planlandığı çevredeki yetkililerden gelen
tavsiyeler kontrol edilmeli ve uygulanmalıdır.
 3. Toplantı veya etkinlikte enfeksiyonu önlemek için bir hazırlık planı geliştirilmelidir.
Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması
sağlanmalıdır.
 4. Tüm katılımcılar için mendiller ve el dezenfektanı da dâhil olmak üzere yeterli malzeme
tedarik edilmelidir.
 Katılımcılardan herhangi birisinde belirti olması halinde veya kendilerini iyi
hissetmedikleri takdirde toplantıya katılmamaları gerektiği söylenmelidir.
 Etkinlikteki tüm organizatörlerin, katılımcıların, hazır yemek servislerinin (mümkünse
kumanya tipi) ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta ve
kaldıkları adres vb.) kayıt altına alınmalıdır. Herhangi bir katılımcı şüpheli bir bulaşıcı
hastalığa yakalanırsa, ayrıntılarının halk sağlığı yetkilileri ile paylaşılacağı açıkça
belirtilerek, eğer bunu kabul etmezlerse, etkinliğe veya toplantıya katılımları
engellenmelidir.
 Toplantıda veya etkinlikte tüm katılımcıların düzenli el yıkama veya alkollü dezenfektan
kullanımı sağlanmalıdır.
 El dezenfektan cihazları toplantı yerlerinde herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek ve
kullanılabilecek şekilde yerleştirilmelidir.
 Katılımcılar arasında uygun mesafe olacak şekilde bir oturma düzeni ayarlanmalıdır.
 İşyeri ortamının iyi havalandırıldığından emin olmak için mümkün olduğunca pencere ve
kapılar açılmalıdır.
 Toplantı bitiminde tokalaşmadan veda edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmemesi
önerilmelidir.
Ayrıca bkz, Ekler, 11.9.Toplantı, Konferans Salonu ve Çok Amaçlı Salonların Kullanım Talimatları”
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7.8. Kantin, Yemekhane
Kantin ve yemekhanelerde para ile
teması

engelleyecek

uygulamalar

düzenleneme yapılmasına ilişkin olarak
kurumumuzda

öğrenci

parmak

izi

uygulaması kullanırken bu süreçte her
öğrenciye tanımlanmış kartlar ile dijital
turnikelerden ve temassız alışveriş ile
ilgili yöntemler kullanılacaktır.
Kantin/Yemekhane personeli kişisel hijyen kurallarına (sıklıkla el yıkama, öksürük / hapşırık
adabı) sıkı bir şekilde uymalıdır. Personel işe özgü KKD’ler (maske, bone, eldiven vb.)
kullanmaktadır. Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır. Kişilere yemek
öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusu güçlü şekilde eğitimler
verilmiştir. (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afisler/posterler vb. bulunması
sağlanacaktır). Büfe yüzeyleri sık sık görevli personelimiz tarafında temizlenecek ve dezenfekte
edilecektir. Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık
paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kağıt cepli paketler halinde hijyenik önlemler
alınmış olarak sunulması sağlanacaktır. Riskli dönemlerde su sebilleri, kahve, çay vb. içecek
makinaları okulumuzda mevcut olmayıp bu ürünlerin personel tarafından kullanılması ile ilgili
düzenlemeler yapılmıştır. Diğer zamanlarda bu ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyonunun
(periyodik bakim, filtre değişimleri dahil) planlanmış ve sık aralıklarla yapılması sağlanacaktır.
Mümkün ise su sebilleri okulumuzda mevcut olup salın döneminde kullanılmayacaktır.
Havalandırma sistemi temiz hava sirkülasyonu için yeterli ve uygun olmalıdır. Bulaşık yıkama
donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yani sıra temizlik ve dezenfekte
edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol edilmelidir. Yemek hizmeti,
okulumuzu personeli tarafından yapılmakta olup dışarıdan tedarik edilmemektedir. Kullanıma
engel teşkil eden bir salgında yeme-içmenin tedarik edilmesi durumlarda tercihen TS EN ISO
22000 Gıda Güvenlimi Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi
belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir. Mümkün ise tedarikçinin yerinde denetim
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gerçekleştirilebilir. İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki
oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmıştır.
Ayrıca bkz, Ekler, 11.3.”Yemekhane ve Kantin Talimatı”

Önemli Not: Kantin ve Yemekhaneler ile ilgili kurumumuzda uygulanacak kurallar
aşağıdaki gibidir.
 Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilir ve ateşi olanların
Covid-19 Acil Eylem Plan Şeması ve İletişime geçilecek kişiler prosesleri işlem sırasına
göre uygulanır. Sonrasında ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına
bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesi sağlanır,
 Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde
bulundurularak sıra ve masa düzeninin uygun şekilde ayarlanması,
 Mümkünse, yemeklerin ve içeceklerin gerekli hijyen kuralları dikkate alınarak servis
edilmesi ya da tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılması,
 Yemekhane ve dinlenme alanlarının hijyeninin sağlanması amacıyla sık aralıklarla
dezenfekte edilmesi,
 Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca
yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının
uygulanmasına imkan veren düzenlemelerin yapılması,
 Baharat, kürdan, tuz, vb. malzemelerin tek kullanımlık kaşık, çatal, bıçak, bardak gibi
ekipmanların yüksek sıcaklıkta makinalarla yıkanması ve bu şekilde sunulmasının
sağlanması,
 Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranmasının ve uygun kişisel
koruyucu donanımlarının sağlanması,

Yemek ve Beslenme (Ek Bina)
 Okul öncesi ve 1.sınıf öğrencileri sınıf öğretmenleri eşliğinde kendilerine ayrılan zaman
dilimlerinde yemekhaneyi kullanacaklardır. Beslenme ve yemek öncesi ve sonrası eller 20
sn kuralına uygun bir şekilde yıkanacaktır.
 Öğle yemeği ve beslenme için yemekhane toplu halde kullanılmayacak, sınıf düzeyleri
farklı ders saatlerinde fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde yemekhaneyi
kullanacaktır. Öğrenciler her gün aynı yere oturarak yemeğini yiyecektir. Grupların
yemek saati arasında yemekhanede temizlik işlemleri yapılacaktır.
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 Öğle yemeği dışında yemekhane kullanılmayacak olup, sabah kahvaltısı ve ikindi
beslenmesi sınıflarda yapılacaktır.
 Yemekhanede yemek servisi hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılacaktır.
 Ekmek, su, tuz, karabiber, vb. ürünler kapalı olarak öğrencilere servis edilecektir.
 Yemekhane giriş ve çıkışında maske kullanımı zorunludur.

Yemek ve Beslenme (Ana Bina)
 Sabah beslenmesi getirmek isteyen öğrenciler yanlarında kabuksuz kuruyemiş, meyve,
şarküteri içermeyen poğaça veya küçük sandviç getirip, ilk teneffüste öğretmenleri
eşliğinde, paylaşım yapmadan yiyebilecektir.
 Beslenme ve yemek öncesi ve sonrası eller 20 sn kuralına uygun bir şekilde
yıkanacaktır.
 Öğle yemeği ve beslenme için yemekhane toplu halde kullanılmayacak, sınıf düzeyleri
farklı ders saatlerinde fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde yemekhaneyi
kullanacaktır. Öğrenciler her gün aynı yere oturarak yemeğini yiyecektir. Grupların
yemek saati arasında yemekhanede temizlik işlemleri yapılacaktır.
 Öğrenciler kartlarını kullanarak yemekhaneye geçiş yapacaktır. Parmak izi
kullanılmayacaktır. Kartı olmayan öğrencilere okuldan temin edilecektir.
 Yemekhanede yemek servisi hijyen kurallarına uygun bir şekilde yapılacaktır.
 Ekmek, su, tuz, karabiber, vb. ürünler kapalı olarak öğrencilere servis edilecektir.
 Maske ve siperlikler yemekhaneye giriş ve çıkışta kullanılacaktır.
 Belirli bir süre, ilkokul öğrencileri kantinden su dışında alış-veriş yapmayacaktır.
 Oturma düzeni mesafe kurallarına uygun bir şekilde oluşturulmuştur.
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7.9. Gıda Depoları:
Kurumumuzda hammadde ve/veya gidenin depolanması ve muhafazası ile ilgili yürürlükteki
yasal şartlara uygun düzenlemeler yapılmıştır. Riskli dönemlerde diğer otoriteler tarafından
belirlenen ilave kurallar MEB talimatı ile uygulanmaktadır.

7.10. Tuvalet ve Lavabolar
Kapılar ve kapı kollar dâhil tüm yüzeyler uygun deterjan/ dezenfektan ile sık aralıklarla
temizlenmelidir. kurumda salgın hastalığı olduğu belirlenen kişi olmadığı takdirde banyo,
klozet ve lavabolar ve kapı yüzeyleri dahil tüm yüzeylerin su ve uygun deterjanla sık
temizlenmesi yeterlidir. Banyo, klozet ve tuvaletler her gün en az bir kez 1/10 oranında
sulandırılmış sodyum hipoklorit ile arınık edilmelidir. El temasını önlemek için
öğrenci/personel lavabolarında mümkün ise el temas olmayan bataryalar, temassız
dispanserler şeklinde dizayn edilmiştir. Kurum genelindeki lavabo ve gider bağlantıların deve
boyunlarının S sifon şekildedir. Mümkünse her tuvalet/lavabo girişlerinde (ideal olarak hem iç,
hem de dış kısma), el antisepti cihazları bulunmaktadır. Öğrencilere ve personele her seferinde
en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afis/poster/uyar
levhası konulmuştur. Personel ve öğrencilerin kağıt havlular ve benzeri atıkları atmalarını
kolaylaştırmak için çıkışa yakın noktalara el temasının olmayacağı çöp kutuları yerleştirilmiştir.
Varsa el kurutucu cihazlarının kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınmış sensörlü kağıt
havlular ile değiştirilmiştir. Kurumumuzdaki Tuvaletlerin havalandırma sisteminin temiz hava
sirkülasyonu yeterli ve uygundur.

Önemli Not: Tuvalet ve Lavabolar ile ilgili kurumumuzda uygulanacak kurallar
aşağıdaki gibidir.
 Her katta bulunan tuvalet ve lavabolar sadece belirtilen sınıfların öğrencileri tarafından
kullanılacaktır.
 Tuvaletlerde kurutma sistemi yerine kâğıt havlu kullanılacaktır.
 Okula gelişte, teneffüs bitiminde, beslenme, yemek öncesi ve sonrasında eller rutin
olarak yıkanacaktır.
 Öğrenciler sınıfları için belirlenen merdivenleri kullanarak belirtilen alanlara geçiş
yapacaktır.
 Her sınıf bulunduğu koridoru, lavaboyu kullanacaktır.
 Belirtilen rutinler, öğretmenler eşliğinde fiziksel mesafe ve süre gözetimi yapılarak
gerçekleştirilecektir.
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Ayrıca bkz, Ekler:”22.2.El Hijyeni Ve El Yıkama Talimatnamesi” ,syf. 46 “
Ayrıca bkz, Ekler: “22.10. Tuvalet Ve Lavabo Kullanma Talimatı”,syf. 65

7.11. Revir/Sağlık Odası
Kurumumuzda bulunan revir alanların temizlik ve dezenfeksiyon talimatlarına göre
yapılmaktadır. Reviri kullanabilecek kişi sayısının belirlenmesi, revire gelen kişinin KKD
kullanımına yönelik önlemler alması, revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtlarının
tutulması sağlanacaktır. Revirde oluşan atıklar, talimatlara göre Atik Yönetimi maddesinde
yazıldığı şekilde bertaraf edilmektedir.
Ayrıca bkz,Ekler:”22.1.Atık Yönetimi ve Talimatları” ,syf … “
Ayrıca bkz, Ekler: “22.4. KKD Kullanım Talimatı”,syf 65
Ayrıca bkz, Ekler: “22.5. Temizlik ve Dezenfekte Talimatı”,syf 65

7.12. İbadethane/Mescit
Temiz hava sirkülasyonu düzenli olarak sağlanmaktadır. Temizlik ve dezenfeksiyon belirlenmiş
plan dahilinde mümkün olan periyotlarda yapılmaktadır. Seccadelerin, Kur’an-ı Kerimler dahil
tüm kitapların ve tespihlerin kişiye özel olması sağlanacaktır.

7.13. Asansörler
Asansör kapasitesinin kullanıcı sayısı asansör
girişinde

belirtilmiştir.

Kurumumuzda

iki

(2)

Asansör bulunmaktadır. Kapasitesi 3 kişi ile
sınırlandırılmış olup gerekli uyarı ve afişler dış ve iç
yüzeylere yapıştırılmıştır. Asansör girişlerinde alkol
bazlı el antiseptiği bulunmaktadır. Asansör içinde
öksürük/ hapşırık adabına uyulması, mümkünse
konuşulmamasını sağlanacaktır. Asansör zeminine
her kişinin durması gereken yerler belirlenmiştir.
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7.14. Spor Salonları:
Spor salonlarının girişine salgın hastalık önlemleri ile ilgili afisler (el yıkama ve spor salonunun
içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Spor salonlarının girişinde ve içeride el antiseptiği
bulundurulmalıdır. Spor salonlarının giriş ve çıkışına atık kumbaraları konulacak ve düzenli
olarak boşaltılacaktır. Öğrencilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı
tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulacaktır. Spor salonunda
su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular bulunması
sağlanacaktır. İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen
kurallar açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altına
alınacaktır. Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler götürülmelidir. Görevli
personelin salgın hastalıkların bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi
sağlanacaktır. Spor Salonlarında her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlik yapılacaktır. Sık
kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenecektir. Merkezi havalandırma sistemleri
kullanılmayacak ve salonumuzun havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak
şekilde düzenlenecektir. Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma
önerileri doğrultusunda yapılacaktır. Spor salonumuz sık sık havalandırılması sağlanacaktır.
Gençlik ve Spor Bakanlığının kapalı spor salonları ile ilgili uyulması gereken kurallara
belirlenmiş olup ders dışı aktiviteler ve spor kulübümüzün faaliyet gösterdikleri branşlar için
uygulanacaktır.
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Antrenmanlar Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar
1. Tesisler ve antrenman alanlarının her akşam düzenli olarak temizliğinin ve

dezenfeksiyonunun yapılması ,
2. Antrenman alanları ve soyunma odalarında kişi başına 6 metre kare alan düşecek

şekilde planlamanın yapılması ya da kişi sayılarını azaltacak bir düzen oluşturulması
3. Tesislere giriş bölümünde elektronik ateş ölçme cihazlarının bulunması,
4. Antrenman ekipmanların kişiye özel olmasına özen gösterilmesi,
5. Ekipmanların ortak kullanımı zorunlu ise kullanılan malzemelerin her kullanımdan sonra

dezenfekte edilmesi,
6. Tesislerin giriş ve çıkış yönleri birbiriyle çakışmayacak şekilde farklı yönlerde

düzenlenmesi,
7. Tesislerde birden fazla yerde el yıkama yeri, alkol bazlı el jeli ve kolonyanın bulunması,
8. Antrenör, sporcu ve tesis çalışanları arasındaki fiziksel mesafenin korunması (en az 2

metre),
9. Antrenörlerin ve tesis çalışanlarının maske takması, Sporcularında antrenman anı hariç

maskelerini takması,
10. Su şişeleri ve bardakların tek kullanımlık olması,
11. Kağıt mendil, havlu, vb. tüm tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir hijyen

malzemelerinin güvenli kaplarda korunarak kullanılması,
12. Spor salonu ve antrenman alanlarının klima ve havalandırma sistemleri yüzde yüz

temiz hava sağlanıyorsa kullanılması, aksi takdirde kullanılmaması, antrenman öncesi ve
sonrası kapı ve pencerelerden faydalanarak doğal havalandırma yapılması,
13. Tesislerde bulunan tüm alanlardaki kapı kolları, banyo muslukları, tuvaletler gibi sık

kullanılan alanların klozet kapakları kapatılarak günde birkaç kez dezenfekte edilmesinin
sağlanması,
14. Soyunma odalarının ve duşların mümkün olduğunca kullanılmaması,
15. Buhar odaları ve saunaların kullanılmaması,
16. Tesislere ulaşımda mümkün olduğunca toplu taşıma araçları yerine, bisiklet veya özel

araçların kullanılmasına özen gösterilmesi,
17. Tesislerde antrenman alanları ve soyunma odaları vb. yerlerle hijyen hizmeti için işaret

ve yönlendirme tabelalarının asılması,
18. Sporcuları, teknik adamları (antrenör, teknik direktör, masör v.b ), tesis personelini
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COVID-19 virüsünü başkalarına bulaştırmalarını önleme yolları hakkında bilgilendirme
amaçlı uyarıcı işaret ve levhaların asılması,
19. Semptomları gösteren herhangi bir kişinin, hastaneye taşınmadan önce bekletileceği

bir izolasyon odası/alanının belirlenmesi,
20. Soyunma odalarında temizlik mendilleri, maske ve eldivenleri atacakları özel kapaklı

çöp kutuları bulundurulması,
21. Tesislerde asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, zorunlu hallerde içerisinde

sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen yüzeylerin
sıklıkla dezenfekte edilmesi,
22. Tesislere girişte ayakkabı hijyeninin yapılması için hijyen paspası konulması,
23. Tesislerde bulunan su sebili ve buna benzer otomatların kullanılmaması,
24. Sporcu ve üyelerin salon içine girişlerinin temassız bir şekilde sağlanması. El izi, parmak

izi veya şifre gibi uygulamalar varsa kullanılmaması,
25. Maske kullanımı ve pandemi konusunda tesis personellerine eğitim verilmesi,
26. Yüzme havuzlarında mevcut kulvar başına en fazla üç sporcu olacaktır,
27. İmkanlar dahilinde soyunma dolaplarının günde en fazla bir kişi tarafından

kullandırılması sağlanacaktır.
NOT:


FEDERASYONLAR BRANŞLARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARI
BELİRLEYECEKTİR.
Ayrıca bkz, Ekler: “22.11. Spor Salonu ve Oyun Alalarının Kullanım Talimatı”,syf: ….

7.15. Yüzme Havuzları
Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. Havuzların temizliği
ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulacaktır. Su kalitesi ve yüzme havuzu dezenfeksiyon
sisteminin güçlendirilmesi gibi önlemler bulaşıcı hastalık bulaşını önlemek için büyük önem
taşımaktadır. “Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları Hakkında Yönetmelik” te
belirtilen koşullar sağlanacaktır. Havuz suyu klor seviyesi ve pH’ının yönetmelikte belirtilen
seviyelere uygunluğu göre ayarlanmaktadır. Periyodik olarak ölçülmekte ve kayıt altına
alınacaktır. Klor seviyesinin düşme olasılığının yüksek olduğu yüksek sıcaklığın olduğu
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saatlerde klor seviyesini uygun değerde
tutmak

için

çalışma

yapılması

gereklidir. Havuz suyunun klorlanması,
ancak havuz suyundaki serbest klor
konsantrasyonunun otomatik olarak
kontrol edilmesi ile yapılmaktadır. Klor
dozaj

cihazlarının

edilmektedir.

seçimine

Öğrencilerin

dikkat
havuza

girmeden önce duş almaları ve havuzda
uymaları

gereken

kurallar

içeren

panolar görünür şekilde konulacaktır.
Bulaşıcı hastalık semptomları gösteren
öğrencilerin havuzu kullanmaması için
gerekli önlemler alınacaktır. Varsa ters yıkama sıklığı, havuz kullanım yoğunlukları da göz
önünde bulundurularak arttırılabilecektir. Süper klorlama (şoklama) işleminin havuz kullanım
yoğunluğuna göre planlanacaktır. Kapalı havuz alanının hava kalitesi taze hava ile
desteklenmeli ve nem oranı kontrol edilecektir. Kurumumuzda düzenli havuz sıcaklığı, ortam
sıcaklığı ve pH değerleri düzenli olarak yapılmakta ve görünür bir panoda sergilenmektedir.

Önemli Not: Beden Eğitimi ve Spor Dersi (Salon ve Havuz Kullanımı) ile ilgili
kurumumuzda uygulanacak kurallar aşağıdaki gibidir.
 Beden eğitimi dersleri hava koşulları doğrultusunda açık havada yürütülecektir.
 Havuz dersleri belirtilecek ileriki bir tarihe kadar uygulanmayacaktır.
 Spor salonundaki öğrenci sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde planlanacaktır.
 Beden eğitimi derslerinde fiziksel mesafe kuralına uygun, temassız etkinlikler
yürütülecektir. Beden eğitimi dersi günlerinde öğrenciler eşofmanları ile okula gelecek,
salon için spor ayakkabı getirilecektir.
 Beden eğitimi dersleri bitiminde eller mutlaka yıkanacaktır.
 Sağlık raporu ile belirtilen koşullar haricinde, okula gelen her öğrenci beden eğitimi
derslerine katılacaktır.
 Spor salonunda Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde
belirtilen «Spor Salonlarında Alınması Gereken Önlemler» dikkate alınacaktır.
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7.16. Öğrenci/Personel Soyunma Odaları ve Duşlar

Soyunma odaları, aynı anda kullanacak kişi sayısını azaltacak şekilde organize edilecektir.
Soyunma odalarında kişi başına minimum 4 m2 alan olacak şekilde düzenleme sağlanacak ve
sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kullanım planlanacaktır. Oda girişlerine alkol bazlı el
antiseptiği konulacaktır. Temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı gözden geçirilecek, her kullanım
sonrası temizlik ve dezenfeksiyon yapılacaktır. Ortamların havalandırma koşullar yeterli olacak
şekilde düzenleme yapılacaktır El temasını önleyecek şekilde lavabolarımızda el teması
olmayan bataryalar mevcuttur, temassız dispanserler olmalıdır. Kirli ve temiz kıyafetlerden,
ayakkabılardan

çapraz

bulaşmayı

önleyebilmek

için

gerekli

tedbirler

alınacaktır.

Kurumumuzda salgın hastalıkları süresince zorunlu olmadıkça duşların kullanılmaması
sağlanacaktır.

7.17. Okul Bahçesi ve Açık Oyun Alanları:
Kurumun ihtiyaçlarına yönelik sağlıklı, temiz ve güvenli okul çevresi koşullar sağlanacaktır.
Zemin düzgün ve su birikintilerine izin vermeyecek niteliktedir. Bahçe ya da oyun alanlarında
bulunan oturma ünitelerinde sosyal mesafe kurallar uygun şekilde düzenleme yapılacaktır.
Oturma üniteleri ve diğer ekipmanların (oyuncaklar, spor aletleri vb.) temizlik ve
dezenfeksiyon işlemleri planlanarak ve uygulanacaktır. Teneffüs veya diğer açık alan
etkinliklerinde tayin edilmiş ve sorumlu nöbetçi öğretmen(ler) tarafından salgın hastalık
dönemlerine özgü (sosyal mesafenin korunması vb.) uyarılarda bulunması sağlanacaktır. Genel
hijyen ve sanitasyon uygulamalarına ve salgın hastalık dönemlerindeki tedbirlere yönelik
görünür yerlere afis/poster/uyarı levhası konulacaktır. Bu alanlardaki atik yönetimi, bu “Atik
Yönetimi” başlığı altında yürütülecektir.
Ayrıca bkz,Ekler:11.11. “Spor Salonu ve Oyun Alalarının Kullanım Talimatı”
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Önemli Not: Teneffüs saatleri ile ilgili kurumumuzda uygulanacak kurallar
aşağıdaki gibidir.
Teneffüsler (Tüm Sınıf Düzeyleri-Genel)
 Koridor, tuvalet ve ortak alanlarda fiziksel mesafeyi koruma amaçlı şeritler ve hijyen
kurallarını hatırlatan uyarıcı görseller bulunacaktır.
 Öğrenciler her ara sonrasında, beslenme öncesi ve sonrasında ellerini öğretmenlerin
verdiği yönerge doğrultusunda yıkayacaklardır.
 Nöbet sistemi olmayacak, ders aralarında sınıf ve branş öğretmenleri öğrenciler ile
birlikte olacak temassız oyunlar oynanması sağlanacaklardır.
 Öğrenciler teneffüslerde siperlik ve maske takacaktır.
 Öğrenciler okul içerisinde bahçe, yemekhane, vb. gibi programında belirtilen alanlara
geçerken bağımsız geçiş yapmayacak, öğretmenleri eşliğinde hareket edecektir.
Teneffüsler (Ek Bina)
 Sınıflar arası etkileşimi minimuma indirgemek amacıyla, ek bina
öğrencileri toplu halde teneffüse çıkmayacak, sınıflar sınıf
öğretmenleri eşliğinde bahçeyi farklı zamanlarda
kullanacaklardır.
 Teneffüsler ders arası açık alan etkinlikler olarak
değerlendirilecektir. Açık alanda temassız oyunlar oynanacak,
sınıf ve branş öğretmenleri tarafından etkinlikler yapılacaktır.
 Her ders arasında sınıf kapı ve camları açılacaktır. Kat personeli düzenli aralıklarla
sınıfların temizliğini gerçekleştireceklerdir. Öğrenciler derslere geçtiklerinde
koridorların ve lavaboların temizliği ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
 Öğretmenler 08.00’de okulda hazır bulunacak, her öğretmen son öğrencisini velisine
teslim edene kadar okuldan ayrılmayacaktır.
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Teneffüsler (Ana Bina)
 Teneffüs ve ders saatleri yaş grupları ve öğrenci sayılarına göre, 2-3 ve 4. sınıflar
düzeyinde farklı saatlerde planlanmıştır ve tüm ilkokul aynı anda teneffüse
çıkmayacaktır.
 Teneffüs saatleri sınıf düzeylerine göre belirli bir rotasyon içinde, okulun 3 farklı bahçesi
kullanılarak, belirtilen bahçede geçirilecektir.
 Öğrenciler teneffüs saatlerini kendi sınıfları ve öğretmenleri eşliğinde etkinlik yaparak
geçirecektir.
 Teneffüslerde öğrenciler sınıfları ile ortak hareket edecek, öğrenciler sınıflarda zaman
geçirmeyecektir.
 Teneffüs saatlerinde sınıf kapı ve camlarını açılarak havalandırma yapılacak, öğrenciler
derslere geçtiklerinde koridorların ve lavaboların temizliği ve dezenfeksiyonu
yapılacaktır.

7.18. Kapalı Oyun Alanları
Her durumda, bu alanlara özel temizlik ve dezenfeksiyon programları oluşturulacak ve
uygulanacaktır. Bu alanların sık aralıklarla temizlenmesi ve havalandırılması sağlanacaktır.
Temizlenmesi zor olan oyuncaklar oyun alanlarında tutulmayacaktır.
Kurumumuz Ek binamızda bulunan oyun alanımızı salgın döneminde kullanmayacaktır.
Öğrencilerin kişisel oyun ekipmanları olabilecek ancak ortak oyuncak kullanımına izin
verilmeyecektir.

7.19. Eğitim Kurumu Hizmet Araçları
Klimanın iç hava dolaşımı düğmesi kapalı konumda
olacaktır. Araçların klima hava filtre bakımı düzenli
olarak yapılmaktadır. Araç içi oturma düzeni sosyal
mesafe
Hizmet

kurallar

gözetilerek

araçları,

plan/programlarına

düzenlenecektir.

temizlik/dezenfeksiyon
uygun

şekilde

hazırlanan

talimatlara göre yapılacaktır.
Ayrıca bkz, Ekler: “11.12. “Okul Servisi Kullanım Talimatı”
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7.20. Öğrenci/Personel Servisleri Hizmetleri
Servis şoförleri ve rehber personeli,
kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde
hareket etmelidir. Öğrenciler ve personel
servise binerken ve inerken sosyal mesafe
kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal
mesafe
önlemler

kuralının

bozulmaması

alınmalıdır.

Salgın

için

hastalık

belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı,
nefes darlığı vb.) olanların maske takması
saklanmalı, belirti gösteren öğrenci ise
öğrencinin velisi bilgilendirilerek sağlık
merkezine yönlendirilmelidir. Koltuklara numara verilmeli, evden alınma sırasına göre her
öğrencinin/personelin hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilmelidir. Koltuk numarasına
göre oturma listesi oluşturulacaktır, liste serviste görünür şekilde asılmalı ve her
öğrenci/personel kuruma gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat
edecektir. Servis araçlarına oturma listesinde ismi bulunanlar dışında kişi kabul edilmeyecektir.
Servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dâhil
içecek ve yiyecek kullanılmayacaktır. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacaktır.
Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Servislerde pencereler
uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanacaktır. Servisin genel
iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Her servis turu tamamlandıktan sonra
sık dokunulan yüzeyler (kapı kollar, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri,
emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında
sulandırılmış Sodyum Hipoklorit (CAS No:7681-52-9) veya %70’lik alkol ile dezenfekte
edilecektir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da kullanılabilecektir. Temizlik,
yolcu olmadığı durumlarda yapılacak ve sonrasında en az bir dakika beklenip
havalandırılacaktır. Servis hizmeti, kurum diğer farklı bir firma tarafından sağlanıyor ise
belirlenen önlemlerin alındığı ve dezenfeksiyonun yapıldığı servis firması tarafından güvence
altına alınacaktır.
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Önemli Not: Öğrenci ve personel servis hizmetleri ile ilgili kurumumuzda
uygulanacak kurallar aşağıdaki gibidir.
 Okul servis araçlarında kullanım yüzeylerinin, öğrenci olmadığı zamanlarda haftada en
az bir kez yetkili firmalarca hazırlanan solüsyonlar ile dezenfekte edilmesi,

 Okul servis araçlarında, yeterli miktarda hijyenik temizlik malzemesi bulundurulması,
sıkça dokunulan yüzeylerin temizliğinin ve dezenfeksiyonunun sürekli yapılması,
 Okul servis araçlarında, sağlığın korunması açısından yeterli havalandırmanın yapılması,
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 Okul servis şoförü ve rehber personel olarak çalışan kişilerin, hijyen şartlarına uygunluğu
sağlamak üzere eldiven ve kişisel koruyucu donanım kullanması,

 Dezenfeksiyon sonrası dezenfekte edilen alan kuruyuncaya kadar, risk ve tehlike
farkındalığı oluşturacak standart uyarıcı işaret ve levhalar kullanılması,

 Servis şoförlerinin koronavirüs (Covid-19) ile kişisel hijyen ve araç temizliği hakkında
bilgilendirilmesi,  Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürlerin görünür yerlere
asılmasının sağlanması,
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 Okul servis aracı şoför ve rehber personelinde olası hastalık belirtileri hissedildiğinde,
sağlık kuruluşuna başvurmaları için gerekli bilgilendirme yapılması, gerekmektedir.
 Okuldaki Uygulama Kurallarımız
 Servise binmeden önce ateş ölçümü yapılacak, eller dezenfekte edilecektir.
 Her öğrenci her seferde aynı yere oturacaktır.
 Servis içerisinde maske kullanımı zorunludur.
 Her bir grup taşındıktan sonra servisler havalandırılacak ve
dezenfekte edilecektir.
 Araçlar seyir halindeyken, ön camlar havalandırma için açık
tutulacaktır.
 Servis görevlileri ilkokul öğrencilerini kattan alarak servise
kadar eşlik edecektir.
 Sağlık Bakanlığınca yayınlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen «Servis
Araçları ile ilgili Alınması Gereken Önlemler» dikkate alınacaktır. Taşıma hizmeti
denetimleri okul yönetimi tarafından düzenli olarak yapılacaktır.

Ayrıca bkz, Ekler 11.12., "Okul Servis Araçları Kullanma Talimatı”
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7.21. Teknik Hizmetler
Kurumdaki tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların (enerji, ısıtma, havalandırma,
iklimlendirme ekipmanlar, bulaşık, çamaşır makineleri, buzdolapları, asansörler vb.) bakim ve
temizlik planları mevcut olup periyodik olarak yaptırılmaktadır ve işlemler kayıt altına
alınmaktadır. Teknik hizmetlerin, zaman zaman dışardan temin edilmesi durumlarında
kurumun tüm hijyen ve sanitasyon kurallarına uyum göstermesi bakımı gerçekleştirecek firma
tarafından güvence altına alınması sağlanacaktır.

7.22. Su Depoları
Yeni su depolarının temininde satın alma kriterlerinin TS EN 1508, TSE K 304 standartlarına
uygunluğu dikkate alınacak ve mevcut su depolarının kullanımında salgın hastalıklara yönelik
riskleri önlemek ve hijyen ve sanitasyon sürekliliğinin sağlamak için güncel yasal şartlara
uyulacaktır.
Su Depolarımızın rutin kontrol bakım ve onarımları ile su analizlerimiz İSG kurulumuz
tarafından belirlenen periyotlarda yapılmakta ve analiz sonuçlarımız kayıt altında
dosyalanmaktadır.

7.23. Diğer Kullanım Alanları:
Arşiv, sığınak, malzeme depoları, kütüphane vb.) tüm alanlarda; kurumun genel hijyen ve

sanitasyon uygulamaları ve salgın dönemlerinde aldığı tedbirler (sosyal mesafe uygulamaları,
dezenfeksiyon/temizlik planlamaları, havalandırma kuralları, görsel/yazılı afiş ve poster ve KKD
kullanımı) geçerlidir.

7.24. Liderlik ve Örnek Olma
 Bu eylem planında belirtilen şartlara en başta kurumun yöneticileri, öğretmenleri,
tam olarak uyması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki liderlerin uymadığı kurallara
öğrenci ve çalışanların uyması beklenemez.
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8. TEMİZLİK
8.1. Genel İlkeler
Kurumumuzda salgın hastalık vakaları tespit edilmemiş olsa bile
hijyen ve sanitasyon mutlak surette sağlanacaktır. Genel önleyici
tedbirler açısından salgın hastalık vakalarının olması durumunda
ortak alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, asansörler, açık
alanlar vb.) temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin uygulanmasına
özel dikkat gösterilecektir. Merdiven tırabzanlar, kapı kulplar,
asansör düğmeleri, korkuluklar, anahtarlar, kapı kollar vb. gibi sık sık
dokunulan yüzeyler daha sık ve daha özenli temizlenecektir.
Temizlik

personeline

verilmektedir.

bu

konuda

Kurumumuzda

talimat

temizlik

ve

sanitasyon teçhizatları da dahil bütün alanların
hijyenik koşullarda bulundurulduğu nu teminat
altına almak için temizleme ve sanitasyon
programları oluşturulmuştur. Programlar,
uygunluk ve etkinlikler için sürekli kontrol ve takip edilmektedir.

8.2. Temizlik ve Sanitasyon Maddeleri ve Araçları

Temizlemede, sanitasyon ajanları ve kimyasal maddeler açık şekilde tanımlanmakta ve
üreticinin talimatları doğrultusunda kullanılmaktadır. Araçlar ve teçhizat, hijyenik bir tasarıma
sahip olmakta ve muhtemel bir harici madde kaynağı olmayacak biçimde tutulmaktadır.
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Temizleme ve sanitasyon programları oluşturularak ve temizleme teçhizatının da
temizlenmesi dahil belirlenmiş bir planla, kurumumuzun ve teçhizatın tüm alan ve parçalarının
temizlenmesi ve/veya sanitize edilmesi sağlanacaktır. Bu uygulamaların kayıtları muhafaza
edilecektir. Temizleme ve/veya sanitasyon programları en az aşağıdakileri belirlemelidir:
a) Temizlenecek ve/veya sanitize edilecek alan, araç ve gereçler, teçhizat parçaları
b) Belirtilen görevler için sorumluluklar
c) Temizleme/sanitasyon yöntem ve sıklıkları
d) İzleme ve doğrulama düzenlemeleri
e) Temizlik/sanitasyon sonrası kontroller
f) Çalışma öncesi kontroller Kurumumuzun eylem planı kapsamında, salgın hastalık şüphelisi
veya tanısı konulmuş kişilerin kurumumuzdan ayrıldıktan sonra kullandığı derslik, oda ve
mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak
yapılacaktır. Temizlik personeli için sodyum hipoklorit başta olmak üzere bu ürünlerin
hazırlanması, elleçlenmesi, uygulanması ve depolanması konusunda ek eğitimler
planlanacaktır. Sodyum hipoklorit kullanımı uygun olmadığında, örneğin elektronik aygıtlar,
telefon, uzaktan kumanda donanımı vb. için %70’lik alkol ile temizlenebilir. Tekstil, çarşaf,
masa örtüsü, giysiler vb. toz ve aeresol oluşturarak çevreyi ve diğer kişileri potansiyel
kirlenmeden korumak üzere işaretli özel çamaşır torbalarına konulacaktır. Normal
deterjanlarla en az 60°C
veya daha fazla sıcaklıkta
yıkanacaktır.

Temizlik

personelinin

yeterli

dezenfektan çözeltilerine
ve

diğer

temizlik

malzemelerine erişimleri
sağlanacaktır.

Temizlik

personelinin

gerekli

kişisel

koruma

donanımları kurumumuz
tarafından sağlanacaktır.
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8.3. Temizleyin
a) Yüzeyleri sabun ve su kullanarak temizleyin.
b) Masalar, kapı kolları, elektrik anahtarları, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler,
musluklar, lavabolar vb. yüzeylerin temizliğini planlanan şekilde yapılacaktır.

8.4. Dezenfekte Edin
Aşağıda belirtilen şekilde dezenfekte işlemleri gerçekleştirilecektir:
a) Alanı veya ögeyi kirli ise önce sabun ve su veya
deterjanla temizleyin. Daha sonra dezenfektan
kullanın.
b) Onaylı dezenfektanları kullanın.
c) Ürünün güvenli ve etkili bir şekilde
kullanılmasını sağlamak için etiket üzerindeki
talimatları uygulayın.
d) Yüzey uygunsa seyreltilmiş (yüzey özelliğine göre 1/10 veya 1/100 oranında) ev tipi sodyum
hipoklorit çözeltileri de kullanılabilir.
e) Sodyum hipokloritin dezenfeksiyon amaçlı olup olmadığını görmek için etiketi kontrol edin
ve ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olun. Sodyum hipoklorit, uygun şekilde
seyreltildiğinde virüslere karşı etkili olacaktır. Çözeltiyi yüzeyde en az 1 dakika bekletin. En az
%70 alkol içeren alkol çözeltileri de kullanılabilir. Sadece yöneticiler tarafından saklanan
temizlik (deterjan) ve dezenfektan ürünleri kullanılmalıdır. Sık dokunulan yüzeylerin temizlik
sonrası dezenfeksiyonu için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım çay bardağı)
sodyum hipoklorit (CAS No:7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyona
sebep olabilir. Bu nedenle dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.
Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum
hipoklorit (CAS No:7681-52-9) kullanılmalıdır. Ürünler, üreticinin talimatlarına göre
hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Önerilen ürün “temas süreleri” ne uyulmalıdır. Alternatif
temizlik maddeleri/dezenfektanlar kullanılacaksa, sadece standartlara (virusidal aktivite için
TS EN 14476 standardı) uygun olanlar kullanılmalıdır.

Sayfa 65 / 110

ÖZEL BÜYÜK KOLEJ EĞİTİM YAYIN BASIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı

8.5. Yumuşak Yüzeyler
Aşağıda belirtilen şekilde temizlik işlemleri gerçekleştirilecektir:
Halı kaplı zemin, kilim ve perdeler gibi yumuşak yüzeyler için;
a) Yüzeyi sabun ve su kullanarak veya bu yüzeylerde kullanıma uygun temizleyicilerle
temizleyin.
b) En sıcak uygun su ayyarını kullanın ve ögeleri tamamen kurutun veya onaylı bir ev
dezenfektanı ile dezenfekte edin.
c) Üreticinin talimatlarına uyun.

8.6. Elektronik Aletler
Aşağıda belirtilen şekilde temizlik işlemleri gerçekleştirilecektir:
Tabletler, dokunmatik ekranlar (etkileşimli tahta vb.), klavyeler, uzaktan kumandalar ve
ATM’ler için:
a) Temizlik ve dezenfeksiyon için üreticinin talimatlarını izleyin.
b) Başka bir öneri yoksa en az %70 alkol içeren spreyler veya mendil vs. kullanın.

8.7. Dersliklerin/Ofislerin Temizlenmesi
Aşağıda belirtilen şekilde temizlik işlemleri gerçekleştirilecektir:
Tüm derslikler/ofisler temizlenmeden önce kapısı kapalı durumda en az 1 saat doğal yollarla
havalandırmalıdır. Daha sonra kapı kapalı, pencere açık olarak temizlik yapılır. Tüm yüzeyler
uygun şekilde temizlenmelidir. Sık kullanılan parçalar, kapı ve kolları, dolap, masa, tutamaklar,
elektrik anahtarları dezenfekte edilmelidir. Temizlik personeli uygun maske takmalı, eldiven
ve giysi giymelidir. Derslik/ofis içinde var ise banyo, klozet ve lavaboların uygun deterjan ve su
ile temizlenmeleri yeterlidir. Ancak ofisi kullanan kişide salgın hastalık belirtisi olduğu durumda
banyo, klozet, lavabolar ve tüm yüzeyler uygun deterjan ile temizlenmelidir.
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8.8. Klimalar
Havalandırma sistemi filtrelerinin durumu periyodik olarak izlenmeli ve uygun hava kalitesi
sağlanacaktır. Filtreler düzenli olarak veya gerektiğinde deriştirilecektir. Filtrelerin
değiştirilmesi esnasında KKD (eldiven, FFP2/FFP3 TS EN 149 maske, tek kullanımlık önlük veya
tulum) giyilmelidir. Değişimi gerçekleştirilen filtreler çift plastik poşet ile evsel atik olarak imha
edilecektir.

8.9. Spor Salonları
Aşağıda belirtilen şekilde temizlik işlemleri gerçekleştirilecektir:
Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran fırça ile
süpürme imlemlerinden kaçınılmalıdır. Spor salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan
yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık
değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik
sonrası dezenfeksiyon için 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı)
sodyum hipoklorit (CAS No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyona
sebep olabilir. Bu nedenle dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.
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Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum
hipoklorit (CAS No:7681-52-9) kullanılmalıdır. Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb.
düzenli olarak temizlenmeli, %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu aletlerin sık dokunulan
yüzeyleri her kullanıcıdan sonra temizlenmelidir.

8.10. Temizlik Yaparken
Aşağıda belirtilen şekilde temizlik işlemleri gerçekleştirilecektir:
a) Atik taşıma da dâhil olmak üzere temizleme sürecindeki tüm görevler için tek kullanımlık
eldiven ve önlük giyin.
b) Kullanılan temizlik/dezenfektan ürünleri ve sıçrama riski olup olmadığına bağlı olarak ek
KKD gerekiyorsa, kullanın.
c) Kendinizi korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek için eldiven ve önlüğünüzü dikkatli bir
şekilde çıkarın.
d) Ellerinizi sık sık sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın.
e) Ellerinizi, eldivenleri ve maskeyi (kullanılıyorsa) çıkardıktan hemen sonra ve hasta olan bir
kişiyle temastan sonra yıkayın.
f) Sabun ve suya ulaşılamadığı durumlar suyla eller, sabunla temizlenmesini gerektirecek
kadar gözle görülür şekilde kirli değilse, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir. Bununla birlikte,
eller gözle görülür şekilde kirliyse, ellerinizi mutlaka sabun ve suyla yıkayın.

8.11. Ek Önlemler (Eller dâhil)
Aşağıda belirtilen şekilde temizlik önlemleri alınacaktır:
a) Kişinin burnunu temizledikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra,
b) Tuvaleti kullanım öncesi ve sonrasında,
c) Yemek yemeden ve yemek hazırlamadan önce ve sonra,
d) Hayvanlarla temastan sonra,
e) Yardıma ihtiyacı olan başka bir kişiye (örneğin, bir çocuk) temas, rutin bakım öncesi ve
sonrası eller sabun ve su ile yıkanmalıdır.
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8.12. Vektör Mücadelesi (Haşere İlaçlama)
Aşağıda belirtilen şekilde haşere ile mücadele edilecektir:
Vektör mücadelesinde, fiziksel/ mekanik ve kültürel mücadele öncelikli olarak yapılmalıdır.
Fiziksel önlemlerin alınması vektörlerin yuvalanabilecekleri alanların kontrol altına alınması
için ilk adımdır. Biyosidal uygulama izni olan yüklenici, yaptığı mücadelenin raporunu ve
uygulama belgesini kurumumuza vermelidir. Kurumda ilaçlama firmasını yönlendiren, kurum
altyapısını bilen bir görevlinin sorumlu olarak belirlenmesi önemlidir. İlaçlama yapan
personelin, uygulama yaparken temiz üniforma ve kişisel koruyucu (tek kullanımlık eldiven,
maske, bone, yüz/göz koruyucu siperlik, tulum vb.) kullanması sağlanacaktır. Yüklenici, insan
sağlığını koruyacak tedbirler de dahil olmak üzere, yapacağı uygulamaları; tarih, mekân, hangi
vektöre karşı uygulama yapacağını bir plan dahilinde kurumumuza bildirmelidir. Vektörler ile
yapılacak olan mücadelede fiziksel önlemlerin alınarak saklanabilecekleri ve giriş
yapabilecekleri alanların önüne geçilmesi önemlidir. Özellikle giderler, lavabo bağlantıları, kapı
boşlukları, fayans boşlukları gibi alanlar sık sık kontrol edilmelidir. Vektör mücadelesini
yürüten yüklenici önerileri ve direktifleri göz önünde bulundurularak gerekli önlemlerin
alınması gerekmektedir. Atik su kanalları (drenajlar) kolay temizlenebilir, zararlı (haşere,
kemirgen vb.) girişini, koku çıkışını ve atik sıvıların geri basmalarını önleyecek şekilde
düzenlenmelidir.
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9. İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ DONANIMLARI
Kurumumuzda Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol için Eylem Plan(lar)ı çerçevesinde
gereken iş sağlığı ve güvenliği donanımları bulundurulmalı ve çalışanların kullanımına
sunulmalıdır. Tüm personelin kullanılacak KKD’nin doğru kullanımı konusunda eğitilmesi ve
farkındalığın artırılması sağlanacaktır. KKD konusunda İSG kurulumuz çalışma takvimine
uygun olarak belli periyotlarda acil durum ekip eğitimlerini yapmaktadır.

9.1. Maskeler
Aşağıda belirtilen kurallara göre gerekli önlemler alınacaktır.

Solunum yolu ile bulaşan salgın hastalıkları için;
a) İlgili standartlara/kriterlere uygun (TS EN 14683, TS EN 149 veya TSE K 599) olmalıdır.
b) Kullanım için gerekli olana kadar temiz/kuru bir alanda kirlenmesi önlenmiş şekilde (son kullanma
tarihlerine uygun) muhafaza edilmelidir.
c) Ulusal/uluslararası sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uygun maske kullanılmalıdır. Maskeler
(kullanım);
d) Burnu ve ağızı iyi bir şekilde kapatmalıdır.
e) Kullanım sırasında veya kullanımdan sonra kullanıcının boynuna sarkmamalıdır.
f) Bir kez takıldıktan sonra ön yüzüne dokunulmamalıdır.
g) Solunum zorlaşırsa, maske hasar görür veya bozulursa maske bertaraf edilmeli ve deriştirilmelidir.
h) Islanan, nemlenen, kirlenen maske yenisi ile deriştirilmelidir.
i) Maske takılırken ve çıkarıldıktan sonra el hijyeni yapılmalıdır.
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KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR HAKKINDA REHBERLİK
Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya
kontaminasyon riski bulunan çalışma ortamlarında,
çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya yüz
koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN14126), solunum koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3)
ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve
virüs piktogramlı) kullanılması sağlanmalıdır. Covid-19
virüsüne karşı koruma amaçlı “tekrar kullanılamaz”
anlamına gelen “NR” işareti bulunan maskelerin
bulundurulması gerekmektedir. İşyerlerinde görevli iş
sağlığı ve güvenliği profesyonelleri tarafından
çalışanlara uygulamalı etkin maske kullanımı ve Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında
atık yönetimi eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.

9.2. Personel/Öğrenci Giysi ve Formaları
Kurumumuz, uygun ve gerekli olduğu durumlarda personelin kurumumuza varışta giysilerini
değiştirebilecekleri soyunma odaları/alanları mevcuttur. Giysi ve formalar personele özgü
olmalıdır. Özellik gerektiren işler ve alanlar için (yemekhane gibi) işe uygun kıyafetler
giyilmektedir. İşe uygun kıyafetler mümkün mertebe ilgili alan dışında giyilmemesi
sağlanacaktır ve ilgili alının dışına çıkartılmayacaktır.

9.3. Tek Kullanımlık Eldiven (işe uygun eldiven)
Eldivenlerin, özel alanlar ve işlemler dışında kullanılması önerilmez. Hasta veya salgın hastalık
şüphelisi kişilerin taşınması veya temas edilmesi durumunda kullanılmalıdır. Eldiven, işlem
sonrasında veya görev tamamlandıktan sonra uygun şekilde çıkartılmalı ve hemen el hijyeni
sağlanmalıdır.
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9.4. Göz Koruyucu/Yüz Koruyucu Siperlik
İletişim sağlamaya yönelik personelin, solunum yolu ile bulaşıcı hastalık söz konusu olduğu
durumlarda (danışma, güvenlik vb.) uygun maske ile birlikte yüz koruyucu siperlik kullanması
sağlanacaktır.

9.5. Okula Getirilmesi Gereken Kişisel Eşyalar


Öğrencilerin rahat ve güvenli kullanımına uygun Maske/Siperlik



Günlük en az 3 yedek maske



Hijyenik mendil, kâğıt peçete



El dezenfektanı



Suluk



Yedek alt-üst kıyafet ve iç çamaşır (okulun ilk haftası okula gönderilecek ve öğrenci
dolaplarında sadece bu kıyafetler saklanacaktır)



IPad, notebook veya akıllı cihazlar (ders programı doğrultusunda)

Ayrıca bkz, Ekler: “11.4.KKD Kullanım Talimatı”
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10.1. COVİD-19 PANDEMİSİ ACİL DURUM ve KOODİNASYON
Eylül 2020 tarihi itibarı ile) COVID-19'u önlemek için bir aşı bulunamamıştır. Salgın ile
mücadelenin etme ve önlemenin en iyi yolunun virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. COVID19’un olumsuz etkilerinin kurumumuz ve çalışanlarımıza ve diğer tüm unsurları ulaşmaması
için önleyici tedbirler konusunda hızlı hareket ederek alınabilecek ön tedbirleri ve uygulamaları
derhal yerine getirdik. Çalışma bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı talimatlarını tam olarak ve
zamanında yerine getirdik. Hazırladığımız COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol
İçin Eylem Planın uygulanmasından İşveren/İşveren Vekili, Okul Müdürlerimiz (ADME-Acil
Durum Müdahale Ekipleri Lideri), Acil Durum Ekip Üyeleri ve tüm çalışanlarımız sorumluluğu
bulunmaktadır. Ekiplerimiz Yönetim sistemindeki hiyerarşik düzen içinde birbiri ile koordineli
çalışmak, salgınla mücadeledeki ekip başarısının en önemli unsurunu oluşturmaktadır. COVİD19 Pandemisi Acil Eylem Ekip Üyelerinin görev ve sorumlulukları aşağıda tanımlanmıştır.
Buna Göre:
18.06.2013 Tarih 28681 sayılı R.G İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik İşverenin
yükümlülükleri
MADDE 5 – (1) İşverenin acil durumlara ilişkin yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana
gelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek
muhtemel acil durumları belirler.
b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır.
c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri
yapar.
ç) Acil durum planlarını hazırlar ve tatbikatların yapılmasını sağlar.
d) Acil durumlarla mücadele için işyerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin
niteliği, çalışan sayısı ile işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma,
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tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu
konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar.
e) Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri
dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar.
f) Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin olumsuz durumlar
yaratmayacak ve koruyucu sistemleri etkilemeyecek şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili
gerekli düzenlemeleri yapar.
g) Varsa alt işveren ve geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanları ile müşteri ve ziyaretçi gibi
işyerinde bulunan diğer kişileri acil durumlar konusunda bilgilendirir.
(2) Acil durumlarla ilgili özel görevlendirilen çalışanların sorumlulukları işverenlerin konuya
ilişkin yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları:
MADDE 6 Çalışanların acil durumlarla ilgili yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir:
a) Acil durum planında belirtilen hususlara göre alınan önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlere
uymak.
b) İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda kendileri ve diğer kişilerin sağlık ve
güvenliğini tehlikeye düşürecek acil durum ile karşılaştıklarında; hemen en yakın amirine, acil
durumla ilgili görevlendirilen sorumluya veya çalışan temsilcisine haber vermek.
c) Acil durumun giderilmesi için, işveren ile işyeri dışındaki ilgili kuruluşlardan olay yerine
intikal eden ekiplerin talimatlarına uymak.
ç) Acil durumlar sırasında kendisinin ve çalışma arkadaşlarının hayatını tehlikeye
düşürmeyecek şekilde davranmak.
(2) İşveren, çalışanların kendileri veya diğer kişilerin güvenliği için ciddi ve yakın bir tehlike ile
karşılaştıkları ve amirine hemen haber veremedikleri durumlarda; istenmeyen sonuçların
önlenmesi için, bilgileri ve mevcut teknik donanımları çerçevesinde müdahale edebilmelerine
imkân sağlar. Böyle bir durumda çalışanlar, ihmal veya dikkatsiz davranışları olmadıkça
yaptıkları müdahaleden dolayı sorumlu tutulamaz.
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Acil durum planı
MADDE 7 Acil durum planı, tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak
üzere acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı
tedbirlerin alınması, görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi, acil durum müdahale ve tahliye
yöntemlerinin oluşturulması, dokümantasyon, tatbikat ve acil durum planının yenilenmesi
aşamaları izlenerek hazırlanır.
Acil durumların belirlenmesi
MADDE 8 – (1) İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlar aşağıdaki hususlar dikkate
alınarak belirlenir:
a) Risk değerlendirmesi sonuçları
b) Yangın, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım ve patlama ihtimali.
c) İlk yardım ve tahliye gerektirecek olaylar.
ç) Doğal afetlerin meydana gelme ihtimali.
d) Sabotaj ihtimali Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirler
e) Salgın Hastalıklar ve Pandemi İle Mücadele
MADDE 9 – (1) İşveren, belirlediği mümkün ve muhtemel acil durumların oluşturabileceği
zararları önlemek ve daha büyük etkilerini sınırlandırmak üzere gerekli tedbirleri alır.
(2) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere tedbirler belirlenirken gerekli
olduğu durumda ölçüm ve değerlendirmeler yapılır.

(3) Alınacak tedbirler, risklerden korunma ilkelerine uygun olur ve toplu korumayı esas
alır.
Covid 19 Pandemisi Acil Durum Ekip Koordinatörü: Acil durum ekipleri arasında
koordinasyonu sağlayacak ve gerekli direktiflerle acil durum zararlarını en aza indirmeye
çalışacak tüm ekiplerin lideridir. Acil Durum esnasında alınacak tüm aksiyon koordinatör
tarafından belirlenecektir.
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Covid 19 Pandemisi Acil Durum Ekip Koordinatörü/Yardımcısı:
Acil durum ekipleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve gerekli direktiflerle acil durum
zararlarını en aza indirmeye çalışacak tüm ekiplerin lideridir. Acil Durum esnasında alınacak
tüm aksiyon Acil Durum Koordinatörü yokluğunda ise Yardımcısı tarafından belirlenecektir.
Görev ve Sorumluluklar:
1. Mevcut tedbirlerin yeterliliğini ve çalışırlılığını belirlemek
2. Personelin acil durumlarla ilgili eğitim almalarını ve tatbikatlarla bu eğitimin
pekiştirilmesini sağlamak
3. Resmi makamlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak
4. Acil durum malzeme ihtiyaçlarını tespit etmek
5. Hazırlanmış olan planları ve önlemleri gözden geçirmek, gerekiyorsa güncellenmesini
sağlamak

Pandemi Planlama Ekibi:
Covid 19 Pandemisi Acil Durum Ekip Koordinatörü/Yardımcısı ile işbirliği halinde Pandemi
öncesinde, sırasında ve sonrasında gerekli çalışmalara yapacak ekiptir. (Okullarda ekip
üyeleri Sağlık, Biyoloji ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinden veya ilkyardım eğitimi almış
personellerden seçilmeli)
Görev ve Sorumluluklar:
1. Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek
2. İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütmek
3. Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine etmek
4. Acil durum planını güncel tutmak
5. Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184
Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime
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geçilmesini sağlamak. Korona virüs testi pozitif çıkanları İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği
Bürosuna telefonla ve DYS üzerinden resmi yazı ile bilgilendirmek.
6. Resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmek ve gereğini yapmak

10.2. (COVİD- 19) ACİL DURUM TELEFON LİSTESİ

ACİL DURUM TELEFONLARI

AMBULANS
112
ALO SABİM
184
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ CEBECİ
HASTANESİ

0312.595 60 00
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İBNİ SİNA HASTANESİ

0312.508 33 33
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

0312.203 68 68
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10.3. COVİD 19 PANDEMİSİ ACİL DURUM KOORDİNASYON ŞEMASI

TANSEL SAATÇİOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

0312 446 66 75 / 1819
TANSU DOĞAY
Yönetim Kurulu Üyesi

0312 446 66 75 / 1821
Dr. Murat CAN
İşyeri Hekimi
0532 285 75 39

Dr. Nafi AYKÖSE
Acil Durum Ekip Koordinatörü

Mustafa MENEKŞEOĞLU
İş Güvenliği Uzmanı

0532 522 35 11

0533 815 38 61

Güler MEHTER
Hemşire
0532 45224 70

Arzu GÜR
Koordinatör Yardımcısı

0532 522 35 11
Cengiz KURU
Acil Durum Ekip Lideri

0532 325 94 68
Gürbüz BALEMİR
Ekip Lideri Yardımcısı

Nevzat ASLAN
İdari Amir

0532 289 56 66

0532 601 45 85

Esin SAYGILI
Kolej Müdür Yardımcısı

Ortaokul Müdür Yardımcısı

Aylin KOLBAKIR
İlkokul Müdür Yardımcısı

Burcu UTKU
İl kokul Müdür Yardımcısı

0506 399 14 41

0532 395 63 68

0537 372 98 85

0537 990 23 72

Bekir BOZKUŞ
PSİKOLOG
0539 920 90 93

Cansu CERİTOĞLU
PSİKOLOG

Simge YAVUZER
PSİKOLOG

0555 837 29 03

0505 611 85 80

Ayşe Esra PEKER

Esra TAŞDEMİROĞLU
PDR KOORDİNATÖRÜ

0554 866 86 07

Ayilkin EKE
Diyetisyen

Elif Tur SOYLUER
Personel Sorumlusu

Cahit SOYLUER
Satın Alma

0532 260 48 27

0555 335 13 77

0544 319 44 44
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10.4. KORANAVİRÜS COVİD-19 PANDEMİSİ SONRASI YAPILACAKLAR
 Pandeminin iş yerine etkilerinin tespit yapılarak oluşan maddi ve manevi kayıplar
belirlenir.
 Pandemi sürecinde kurum içi ve dışı yaşanılan olumlu ve olumsuz tüm gelişmeler
raporlanır.
 Pandemi sonrasında işyerleri komple dezenfekte edilerek temizlik çalışması yapılır.
 Pandemi nedeniyle, işyerinde alınan olağan üstü tedbirler kaldırılarak, işyeri normal
çalışma düzenine yeniden kavuşturulur
 Pandemi süresi boyunca kullanılan, malzeme ve ekipmanlardan eksilenler ve eksikliği
belirlenenler tespit edilerek temini yapılır
 Pandemi Acil Durum Eylem Planı güncellenir.
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11. EKLER:
11.1. ATIK YÖNETİMİ VE TALİMATLARI
Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

TEK KULLANIMLIK MASKE,
ELDİVEN GİBİ KİŞİSEL HİJYEN
MALZEME ATIKLARININ
YÖNETİMİNDE COVİD-19
TEDBİRLERİ VE TALİMATLARI

1.

Revizyon Tarihi

00
..... / .... /20..

Okulun bina girişlerine gri etiketli olarak “maske, eldiven ve diğer kişisel atık” yazan
kapaklı ve torba içeren biriktirme ekipmanı koyulmalıdır.

2.

Torbaların dörtte üçü dolduktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak ikinci bir
torbaya alınmalı ve geçici depolama alanına götürülmelidir.

3.

Geçici depolama alanı insan kullanımından ve gıda malzemelerinden uzak ve kapalı
olmalıdır.

4.

Geçici depolama alanındaki atıklar 72 saat bekletilmeli ve evsel atık kapsamında
(diğer atık) belediyeye teslim edilmelidir.

5.

Belediyelerin bu konudaki duyuru ve talimatlarına uyulmalıdır.

6.

Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama işlemlerinde kullanılan ekipmanlar ve
bu ekipmanların bulunduğu alanların her bir

atık

boşaltımı

sonrası

temizliği/hijyeni sağlanmalıdır. bu ekipmanlar başka amaçlar için kullanılmamalıdır.

7.

Toplama, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek dökülme ve/veya sızıntı
suyuna yönelik tedbir alınmalı, kirlilik oluşması durumunda kirlenen yüzey
dezenfekte edilmelidir. Yüzey ve alan temizliğinde çamaşır suyu, dezenfektan gibi
malzemeler kullanılmalıdır.

8.

Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile görevlendirilen personelin
çalışma sırasında eldiven ve maske gibi kişisel koruyucu malzeme kullanılması,
atıkla temas etmemeye dikkat etmesi, toplama ve taşıma işlemleri sırasında özel iş
elbisesi giymesi sağlanmalıdır.

9.

Görevli personelin kullanılan ekipmanları ve kişisel malzemelerini dezenfekte ederek
hijyeni sağlanmalıdır.

Sayfa 80 / 110

ÖZEL BÜYÜK KOLEJ EĞİTİM YAYIN BASIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
11.2. EL HİJYENİ VE EL YIKAMA TALİMATNAMESİ

EL HİJYENİ VE EL YIKAMA
TALİMATNAMESİ

1.

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

Tüm öğrenci, personel, öğrenci, veli, ziyaretçilere girişte ve mümkün olan uygun
noktalarda eller yıkanmalıdır.

2.

El yıkanmasının mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda eller %70 alkol bazlı
antiseptic madde ile ovularak 20-30 saniye süre ile temizlenmesi sağlanmalıdır.

3.

Tüm personel ve öğrenciler için antiseptik dispenserleri çalışma alanı içinde en yakın
noktaya konumlandırmalı bunun mümkün olmadığı durumlarda cep antiseptikleri
kullanılmalıdır.

4.

Eller yıkanmadan önce kollar dirseklere kadar sıvanmalıdır, bilezik, yüzük ve
takılar çıkarılmalıdır.

5.

Cilt bütünlüğü bozulmuş, yara, kesik, vb. yerlerin su geçirmez bir tampon ile
mutlaka kapatılmalıdır.

6.

Eller su ve sabunla temizlenirken virüsü etkisiz hale getirmek için en az 20
saniye yıkanmalıdır.

7.

Eller yıkandıktan sonra mutlaka tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulanmalıdır.
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11.3. YEMEKHANE VE KANTİN TALİMATI

YEMEKHANE VE KANTİN TALİMATI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

a) Genel Hususlar
1. Gıda İşletmesi yöneticileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla

yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe
planı hazırlanmalı, tesisin kişi kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli,
bu kapasiteye uygun sayıda kişi kabul edilmeli ve kapasite bilgisi tesisin girişinde
görülebilir bir yere asılmalıdır.
2. Yemekhane ve kantin giriş holünde veya dış cephesinde ve öğrenci ve

öğretmenlerin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan
ve uyulması gereken bulaşıcı hastalık tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar
düzenlenmelidir.
3. Bulaşıcı hastalık tedbirlerine yönelik mutfak ve tesisin temizliği “Yemekhane ve

Kantin Temizlik Talimatına” uygun olarak düzenli olarak yapılmalı, gıda güvenliği ile
haşere ve zararlılarla mücadele sağlanmalıdır.

b) Misafir Kabulü
1. Yemekhane ve kantin girişinde misafirlere termal kamera veya temassız ateş

ölçüm cihazı ile anlık ateş ölçümü uygulamalıdır. 380C’den yüksek ateş
ölçümlerinde, misafir Yemekhane ve kantine alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık
kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.
2. Yemekhane girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalı, misafirlerin el antiseptiği

veya sabunla kurallara uygun el temizliği yapıldıktan sonra yemekhaneye girişleri
sağlanmalıdır.
3. Yemekhane ve kantine alınan misafirlerin maske takma zorunluluğuna uymaları,

misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan her kalktıklarında maske
takmaları sağlamalıdır.
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c) Yemekhane ve Genel Kullanım Alanları
1. Gıda İşletmesi giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve

açık alanlar dâhil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenmelidir.
Yemekhane ve kantin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde 1,5 metre ara
ile sosyal mesafe zemin işaretlemesi yapılmalıdır.
2. Yemekhane ve kantin masaları arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana

sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir.
3. Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına sandalye

konulmaması ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmamasına dikkat edilmelidir.
4. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni

uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa
birleştirilerek kullanılmalıdır.
5. Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire)

her masa için uygulamalıdır.
6. Sosyal mesafe sağlanamadığı özel durumlarda masalar separatörlerle ayrılmalıdır.
7. Yemek masaları her kullanımdan sonra uygun şekilde temizlenmelidir. Masalar her

kullanım sonrası hijyen sağlayabilmek için dezenfekte edilebilir şekilde düzenlenmeli,
masalarda örtü vb. bulunmamalıdır.
8. Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalıdır.
9. Yemekhane ve kantine ait perde, havlu, bulaşık yıkama ve kurulama bezlerinin daima

temiz olması sağlanmalıdır.
10. Yemekhane ve kantin saati mümkün olduğunca daha geniş bir saat aralığında

düzenlenmeli, (Örneğin 11:30 – 14:30) yemekhane yoğunluğu bu şekilde yönetilmelidir.
11.Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan
kaçınmaya özen göstermelidir.
12. Yemek sunumunda misafir tarafına, misafir erişimini engelleyecek şekilde

pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı, servisler hijyen donanımlı personel
tarafından yapılmalıdır.
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13. Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçlar kullanımdan

kaldırılmalıdır.
14. Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri her kullanımından sonra

silinerek uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
15. Masalarda bulunan şeker, tuz, baharat, peçetelik, zeytinyağı, sirke, soslar gibi

malzemelerin kullanımdan kaldırılarak, tek kullanımlık; şeker, tuz, baharat, peçete
uygulamasına geçilmelidir.
16. Genel kullanım alanlarının ve tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların farklı

yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
17. Yemek tepsisi üzerinde çatal, kaşık, bıçak, poşetli ekmek, kapalı su vb. sunumlar

sadece yemekhane personeli tarafından misafirlere tek tek yapılmalıdır.
18. Ekmek, salata, meyve, yoğurt, tatlı, su gibi yiyecek ve içecekler paketli olarak

sunulmalıdır.
19. Yemek yiyenlerin mümkünse her gün aynı masa ve sandalyeye oturmasını

sağlayacak numaralandırma sistemi oluşturulmalıdır.
20. Yemek hizmeti dışarıdan tedarik edildiği durumlarda tercih TS EN ISO 22.000

gıda güvenliği yönetim sistemi veya TS 13811 hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi
belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir. Mümkün ise tedarikçinin yerine denetim
gerçekleştirilebilir.

d) Personel
1.Yemekhane personelinin düzenli sağlık kontrolü yapılmalı, birlikte yaşadığı kişilerin
bulaşıcı hastalıklar açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınmalıdır.
2.Yemekhane personeline bulaşıcı hastalıklar, salgınlar ve hijyen konusunda
bilgi/eğitim verilmesi sağlanmalıdır.
3. Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılmalı ve el

antiseptiği bulundurulmalıdır.
4. Personele çalışma yeri, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu

ekipman (tıbbi maske, yüz koruyucu vb.) ile el antiseptiği sağlanmalı ve kullanımı
izlenmelidir.
5. Personelin işe özgü kıyafet giymesi, kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni

sağlanmalıdır.
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6. Aynı

vardiyada

mümkün

olduğunca

aynı

personelin

çalıştırılmasına

özen

gösterilmelidir.
7. Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal

mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmeli, bu konuda gerekirse yer işaretleri,
şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmalıdır, bu alanların temizliği ve kurallara uygun
şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanmalıdır.
8. Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) tesise geçici olarak kabul

edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek
uygulanması izlenmelidir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı korunarak ve
koruyucu donanım kullanarak işlemlerini yapmaları sağlanmalıdır.
9. Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın sağlık

kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.

e) Mutfak, Pişirme ve Servis Alanları
1. Gıda güvenliği ve mutfak hijyeni uygulamalarının ilgili mevzuat ve yönetmeliklere

uygun yapılması sağlanmalıdır.
2. Mutfak girişlerinde mutlaka hijyen paspasları kullanılmalıdır.
3. Tüm sebze ve meyvelerin bakteri ve virüsler ile diğer biyolojik ve kimyasal tehlike

etmenlerine karşı etkili yıkanması sağlanmalıdır.
4. Ürünler, hazırlık aşamalarında mutfak ortamında uzun süre bekletilmemelidir.

5.Ürünler, doğranmak üzere soğutucudan kısım kısım çıkarılmalıdır.
6. Hazırlık aşamalarında mutlaka mavi nonsteril eldiven kullanılması ve kullanılan

eldivenlerin tekrar kullanılmadan bu işlem için düzenlenmiş iş yerindeki atık kutusuna
atılması sağlanmalıdır.
7. Gıda üretim alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen

bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman
bulundurulmalıdır.
8. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel girememelidir.
9. Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde ve depolama sıcaklığına

uygun olarak saklanmalıdır.
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10. Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış

gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilmelidir. Ayrıca, hiçbir gıda
maddesi zeminle temas ettirilmemelidir.
11. Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın,

tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanmalıdır. Elle
sık temas eden yüzeyler 1/100’lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması
ile düzenli olarak temizlenmelidir.
12. Kesim tezgâhları yıpranmamış olmalı ve mutfakta tahta malzeme kullanılmamalıdır.

13.Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak vb.) bulaşık makinasında en
az 60⁰C’de yıkanmalıdır. Mutfak personeli, çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel
koruyucu ekipman kullanmalı, ellerini düzenli olarak yıkamalıdır.
14. Mutfak personeline, uyulması gerekli kurallar ile iyi hijyen uygulamaları hakkında

görsel/yazılı bilgilendirme yapılmalıdır.
15. Yemek taşıma araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak ve sürekli

maske kullanımı sağlanmalıdır. Mümkünse araçların her zaman aynı personel
tarafından kullanımı sağlanmalıdır.
16. Aracın el teması sağlanan yüzeyleri her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.

e) Lavabo ve Tuvaletler
1. Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân
yoksa tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100’lük hipoklorit esaslı yer yüzey
dezenfektan uygulaması ile düzenli olarak temizlenmelidir.
2. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve batarya
başlıkları, kapı kolları 1/100’lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması
ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
3. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik saatleri görünür
şekilde

asılmalıdır. Devamlı

sıvı sabun, tuvalet

kâğıdı ve kâğıt

havlu

bulundurulmalıdır.
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4. Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske vb.)
kullanmalı, işlem sonrası kullanılan koruyucu ekipmanlar özel olarak sadece bu
işlem için düzenlenmiş iş yerindeki atık kutusuna atılır, su ve sabunla en az 20 saniye
el temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.
5. Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek kullanımlık
kâğıt havlular kullanılmalıdır.

f)Genel Temizlik ve Bakım
1. Yemekhane temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak,
uygun sıklıkta yapılmalı, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır.
2. Yemekhanenin tamamında; kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik
düğmeleri, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri, vb.
el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenmeli, 1/100
sulandırılmış hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması ile dezenfeksiyonu
sağlanmalı, klor bileşiklerinin zarar verdiği telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde
ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılarak, izlenebilirlik kayıtları tutulmalıdır.
3. Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç,
gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu
sağlanmalıdır.
4. Klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında
değiştirilmelidir. Klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılmalıdır.
Vantilatörler ise kullanılmamalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan
tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve
sık sık doğal havalandırma yapılmalıdır.
5. Klima kullanımı konusunda T.C. Sağlık Bakanlığının yayınladığı / yayınlayacağı
“Toplumda Klimaların Kullanımı” rehberine uyulmalıdır
6. Klima ve genel havalandırma sistemleri yukarıda belirtilen hususlara uygunluğu
sağlanmadığında kullanılmamalıdır.
7. Yemekhanedeki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak
doğal havalandırması sağlanmalıdır.
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8. Çalışma ortamında yeterli sayıda elle temas edilmesine gerek duyulmayan çöp
kutularının bulundurulması sağlanmalıdır.
9. Yemekhanede çöp kovalarının temizlik ve boşaltma işlemleri sık sık yapılmalıdır.
10. Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personelin kişisel hijyenlerine ve
uygun kişisel koruyucu ekipman kullanımlarına özen göstermesi sağlanmalıdır.
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11.4. KKD KULLANIM TALİMATI

KKD KULLANIM TALİMATI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00
..... / .... /20..

Revizyon Tarihi

a) Maske Kullanım Talimatı:
1. Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler maskeli olarak giriş yapmalıdır.
2. Maskeye dokunmadan önce, ellerinizi su ve sabun ile temizleyin, su ve sabuna
erişimin olmadığı durumlarda alkol bazlı bir el antiseptiği kullanılmalıdır.
3. Maskede delik ve benzeri hatalı durumun olup olmadığını incelenmelidir.
4. Maskenin üst tarafı metal şeridin olduğu taraftır. Maskenin doğru tarafının dışarıya
baktığından emin olunmalıdır.
5. Maskeyi yüzünüze yerleştirin. Maskenin metal şeridini veya sert kenarını,
burnunuzunşekline göre kalıplayın. Maskenin alt kısmını aşağı doğru çekerek ağzı ve
çene kapatılmalıdır.
6. Maskenin üzerini ellerimizle kapatarak nefes aldığımızda kenarlardan hava sızıntısı
olmadığına emin olunmalıdır.
7. Maske yanında koruyucu gözlük de kullanıldığı durumda gözlükte buğulanma oluyorsa
maskenin yüze tam olarak oturmasını sağlayın.
8. Kullanımı biten maskeler uygun / belirlenmiş atık kutularına atılmalıdır.
9. Söz konusu atık kutuları Bakanlıkça yayınlanan genelgeye uygun olarak toplanmalı ve
en az 72 saat bekletildikten sonra normal evsel atık statüsünde atılmalıdır.
10. İki kişinin birbirine sosyal mesafeyi sağlamayacak şekilde yakın çalışması durumunda
maskeye ilave olarak yüz siperliği veya koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
11. Tüm çalışanlar maskeli olarak çalışmalı, maskeler günde en az 2 kez değiştirilmeli,
kullanımı biten maskeler uygun / belirlenmiş atık kutularına atılmalıdır.
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b) Eldiven kullanım talimatı:
1. Eldiveni el yıkama yerine kullanmayın.
2. Eldiven giymeden önce ve eldiven çıkardıktan sonra eller mutlaka yıkanmalı.
3. Eldiven giyilmesinin ellerin kontaminasyonuna karşı tam bir koruma sağlamadığı bilin.
4. Eldiven giyme endikasyonu ortadan kalkar kalkmaz eldivenler çıkarılmalı.
5. Eldivenli eller yıkanmamalı veya üzerine alkol bazlı el dezenfektanı uygulanmamalı.
6. Enfeksiyon bulaşma riskinin fazla olduğu durumlarda çift kat eldiven (iki eldiven üst
üste) giyilmeli.
7. Aynı eldivenle asla iki farklı girişimde veya kullanımda bulunulmamalı.
8. Eldivenler tekrar yıkanmamalı ve yeniden kullanılmamalıdır.
9. Eldivenlerin dış yüzeylerini dekontaminasyon sıvısında yıkayıp, ters çıkararak atık
kabına atınız.
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11.5. TEMİZLİK PERSONELİ TEMİZLİK VE DEZENFEKTE YAPMA TALİMATI
Doküman No
Yayım Tarihi
TEMİZLİK PERSONELİ TEMİZLİK VE Revizyon No

00

DEZENFEKTE YAPMA TALİMATI

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1. Okulda COVID-19 vakaları tespit edilmemiş olsa bile hijyen ve sanitasyon mutlak
surette sağlanmalıdır. Genel önleyici tedbirler açısından COVID-19 salgını boyunca
ortak alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, asansörler, derslikler ve atölyeler
vb.)

temizlik

ve

dezenfeksiyon

önlemlerinin

uygulanmasına

özel

dikkat

gösterilmelidir. Kulplar, asansör düğmeleri, korkuluklar, anahtarlar, kapı kolları vb.
gibi sık sık dokunulan yüzeyler daha sık ve daha özenli temizlenmelidir. Temizlik
personeline bu konuda talimat verilmelidir.
2. Okul/Kurumun eylem planı kapsamında, COVID-19 şüphelisi veya tanısı koyulmuş
kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm
malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılmalıdır.
3. Temizlik personeli için çamaşır suyu başta olmak üzere bu ürünlerin hazırlanması,
elleçlenmesi, uygulanması ve depolanması konusunda ek eğitim verilmelidir.
4. Çamaşır suyu kullanımı uygun olmadığında, örneğin elektronik aygıtlar, telefon,
uzaktan kumanda donanımı vb. için %70 alkol ile temizlenebilir.
5. Kullanıldığı takdirde tekstil, çarşaf, masa örtüsü, giysiler vb. toz ve aeresol oluşturarak
çevreyi diğer kişileri potansiyel kirlenmeden korumak üzere işaretli özel çamaşır
torbalarına konulmalıdır. Normal deterjanlarla en az 60°C veya daha fazla 90°C
sıcaklıkta yıkanmalıdır.
6. Temizlik

personelinin

yeterli

dezenfektan

çözeltilerine

ve

diğer

temizlik

malzemelerine erişimleri sağlanmalıdır.
7. Temizlik personelinin gerekli kişisel koruma donanımları kuruluş tarafından
sağlanmalıdır.

Sayfa 91 / 110

ÖZEL BÜYÜK KOLEJ EĞİTİM YAYIN BASIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı
b) Temizlik:
1. Yüzeyleri sabun ve su kullanarak temizlenmelidir
2. Masalar, kapı kolları, ışık anahtarları, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler,
3. Tuvaletler, musluklar, lavabolar vb. yüzeylerin temizliği sıklıkla yapılmalıdır.
4. Deterjan üzerinde yazılı talimat göz önüne alarak kullanılmalıdır.
5. Yoğun kirlenmeler söz konusu ise deterjanı sulandırmadan direk kullanılmalıdır.
6. Daha az kirli yüzeyden başlayarak, kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha
7. geçmeyecek şekilde silinmelidir.
8. Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti tek kullanımlık ise hiçbir yere değdirmeden
atık kovasının içine atılmalıdır.
9. Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa
tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100’lük hipoklorit esaslı yer yüzey
dezenfektan uygulaması ile düzenli olarak temizlenmelidir.
10. Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve batarya
başlıkları, kapı kolları 1/100’lük hipoklorit esaslı yer yüzey dezenfektan uygulaması
ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
11. Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmeli ve temizlik saatleri görünür
şekilde

asılmalıdır.

Devamlı

sıvı

sabun,

tuvalet

kâğıdı

ve

kâğıt

havlu

bulundurulmalıdır.
12. Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske vb.) kullanmalı,
işlem sonrası kullanılan koruyucu ekipmanlar özel olarak sadece bu işlem için
düzenlenmiş iş yerindeki atık kutusuna atılır, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliği
ve hijyeni sağlanmalıdır.
13. Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek kullanımlık
kâğıt havlular kullanılmalıdır.
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c) Dezenfekte:
1. Alanı veya öğeyi kirli ise önce sabun ve su veya başka bir deterjanla temizlenmeli;
daha sonra dezenfektan kullanılmalıdır.
2. Onaylı dezenfektanlar kullanılmalıdır.
3. Yüzey uygunsa seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu çözeltileri de kullanılmalıdır.
4. Çamaşır suyunuzun dezenfeksiyon amaçlı olup olmadığını görmek için etiketi kontrol
edinmeli ve ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin olunmalıdır.
5. Çamaşır suyu, uygun şekilde seyreltildiğinde korona virüslere karşı etkili olacaktır.
Çözeltiyi yüzeyde en az 1 dakika bekletilerek, en az %70 alkol içeren alkol çözeltileri
de kullanılabilir. Sadece işverenler tarafından sağlanan temizlik (deterjan) ve
dezenfektan ürünleri kullanılmalıdır.
6. Sık dokunulan yüzeylerin temizlik sonrası dezenfeksiyonu için 1/100 sulandırılmış (5
litre suya yarım çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9)
kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler
için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu kullanılmalıdır.
7. Ürünler üreticinin talimatlarına göre hazırlanmalı ve kullanılmalıdır. Önerilen ürün
“temas süreleri”ne uyulmalıdır. Alternatif temizlik maddeleri/dezenfektanlar
kullanılacaksa, sadece standartlara (virusidal aktivite için TS EN 14476 standardı)
uygun olanlar kullanılmalıdır.
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11.6. DERSLİKLER VE İDARİ ODALARIN KULLANIM TALİMATLARI

DERSLİK VE İDARİ ODALARIN
KULLANIM TALİMATLARI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1. Derslikler ve idare odalarda temizlik dezenfektasyon filan programına uygun olarak
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır havalandırma sistemleri
dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmalıdır.
2. Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmalıdır hep temiz hava
debisi artırılmalıdır.
3. Dersliklerdeki ve idari odalardaki panolara ekran ve ortak olanları hijyen ve sanitasyon
bilincinin ve farkındalığını arttırmaya yönelik afişler posterler asılmalıdır.
4. Ortak alan ekipman ve dolaplar mümkün olduğunca düzenli olarak dezenfekte
edilmelidir.
5. Dersliklerde ve idari odalarda yer alan ortak temas yüzeyleri bilgisayarlar dolaplar
makineler aletler ve benzeri için kullanım şartları kullanım sıklığı kullanıcı sayısı ve
benzeri kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmalı ve
uygulanmalıdır.
6. Kullanılan makinelerin yüzeyi temizlikleri var ise üretici firmanın belirlediği kriterler
de dikkate alınarak uygulanmalıdır.
7. Elle temas etmeden açılabilir kapanabilir pedalı sensörü ve benzeri atık kutuları
bulundurulmalıdır.
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11.7. GENEL TALİMATNAME

GENEL TALİMATNAME

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00
..... / .... /20..

Revizyon Tarihi

1. Tüm çalışanlar ve ziyaretçiler maskeli olarak okul/kurumlara giriş yapmalıdır.
2. Tüm çalışan ve ziyaretçilerin vücut sıcaklığı ölçülmelidir. Bakanlık genelgesine uygun
olarak 37.5 C ve üzeri ateşi tespit edilen çalışanların İşyerine girişi mümkün olmamalıdır.
3. Yüksek ateş tespiti halinde, karantina odasında veya belirlenmiş benzeri bir alanda
izolasyon sağlanarak derhal 112 aranmalıdır.
4. Girişlerde el dezenfektanı kullanma imkânı sağlanmalı/ kullandırılmalıdır. El hijyeni
kurallarının uygulanması sağlanmalıdır.
5. Kuruluş içinde hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalık için alınmış genel
tedbirlere uygun hareket edilmesi sağlanmalıdır.
6. Fiziki mesafenin korunması konusunda gerekli tedbirler alınmalı ve uyarılar yapılmalıdır.
7. Uygun kişisel koruyucu donanım kullanması (maske takılması) sağlanmalı ve belli
aralıklarla kontrol edilmelidir.
8. Uygun temizlik ve dezenfektasyon işlemlerinin yapılması sağlanmalıdır.
9. Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması sağlanmalıdır.
10. Hapşırma, öksürme veya burun akıntısını silmek ve burnu temizlemek (sümkürmek)
için tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır. Mendil en yakın atık kumbarasına elle
temas edilmeden (açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü vb.) atılmalıdır.
11. Ziyaretçi prosedürünün uygulanması sağlanmalıdır.
12. İdareci, öğretmen, öğrenci ve diğer tüm personele salgın hastalıkların bulaşmasına
yönelik eğitimleri sağlamalı ve katlım kayıtları muhafaza etmelidir.
13. Kapalı ve açık alanlarda, atıkların bertaraf edilmesi için yetkili kurumların ve yerel
otoritelerin talimatlarına uyulmalıdır. Tıbbi atıkların değerlendirilmesinde ilgili
yönetmelikler çerçevesinde hareket edilmelidir.
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14. Merkezi havalandırma sistemi varsa içeriden alınan havanın tekrar dolaşıma
verilmesi %100 dış havanın emilerek şartlandırılması yöntemi seçilmelidir.
15. Asansör varsa kullanıcı sayısı girişinde belirtilmeli, içinde öksürük/hapşırık adabına
uyulması, mümkünse konuşulmamasını sağlanmalı, içinde durulması gereken yerler
belirlenmelidir.
16. Mümkünse ara dinlenmelerde, mümkün değilse hafta sonları çalışma olmadığı
zamanlarda tüm alanlar dezenfekte edilmelidir.
17. İş okul kıyafetlerinin sıklıkla temizlenmesi virüs koruması için önem taşımaktadır,
18. mümkün olan her fırsatta 60°- 90° sıcaklıkta deterjan ile yıkanmalıdır.
19. Kullanılan su sebillerinin dezenfeksiyon aralığı artırılmalı, tek kullanımlık su kapları
veya bireysel su mataraları ile kullanılmalıdır.
20. Üretim alanlarına ait tuvaletlerde tüm manuel musluklar fotoselli hale getirilmelidir.
21. Atölye havalandırmaları ile taze hava girişinin artırılması optimizasyonu sağlanmalıdır.
22. Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmalıdır.
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11.8. ATÖLYE VE LABORATUVAR KULLANIM TALİMATI

ATÖLYE VE LABORATUVARLAR
KULLANIM TALİMATI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1. Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri çalışma tezgahları deney masaları
laboratuvar malzemeleri ve en aletleri için ve benzeri için kullanım şartları kullanım
sıklığı kullanıcı sayısı ve benzeri kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları
oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
2. Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmalı temiz hava debisi
artırılmalıdır.
3. Atölye ve laboratuvarlarda panolarda ekranlara ve ortak olanları bir ve farkındalığını
arttırmaya yönelik afişler posterler atılmalıdır.
4.

Mola alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla zaman çizelgesi yeniden
oluşturulmalıdır kullanıcılar ortak kullandıkları ekipman ve çalışma alanlarını
mümkün olduğunca her kullanımdan önce düzenli olarak dezenfekte etmelidir.

5.

Atölye ve laboratuvarların çalışma alanı içerisinde yer alan bu evyeler kişisel
temizlik amaçlı kullanılmamalıdır.
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11.9. TOPLANTI,KONFERANS SALONU VE ÇOK AMAÇLI SALONLARIN

KULLANIM TALİMATLARI
TOPLANTI, KONFERANS SALONU
VE ÇOK AMAÇLI SALONLARIN
KULLANIM TALİMATLARI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1) Salonda oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına otoritelerce belirlenmiş
güncel şartlara uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.
2) Masa üzerindeki kitap dergi vb malzemeler kaldırılmalı, toplantı öncesi ve toplantı
sonrası masa varsa teknik donanımlar mikrofon ve benzeri temizlik
dezenfektasyon yapılmalıdır.
3) Toplantı sırasında ikramlar belirlenmiş hijyen kurallarına uygun olarak yapılmalıdır.
4) Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı toplantının uzaması
durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak doğal ortam havalandırılması
sağlanmalıdır.
5) Toplantı sıvama girişinde el antiseptiği bulunmalı kişiler toplantı salonuna
girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır.
6) Mümkün oldukça dergi ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli
e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve
sıra ile sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır.
7) Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve kalemler ortaklaşa
kullanılmamalıdır.
8) Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri ilgili mevzuata
uygun süre saklanmalıdır.
9) Bir ya da daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki günler içerisinde salgın hastalık
belirtileri gösterdiğinde bu uygulama İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin
temasları izlemeleri ne yardımcı olacaktı.
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10) Eğer toplantı bulunan biri tutan sonra salgın hastalık tanısı alırsa temaslı
değerlendirilmesi yapılırken pozitif kişinin semptom başlangıcından önceki
temasları değerlendirme alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmelidir.
1 1 ) Bu süre içinde algın hastalık belirtileri gösterenler İl/İlçe Sağlık müdürlükleri
tarafından Sağlık Bakanlığınca hazırlanan rehberine göre yönetilmelidir.
12) Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun
olarak yapılmalıdır.
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11.10. TUVALET VE LAVOBO KULLANMA TALİMATI
Doküman No
Yayım Tarihi

TUVALET VE LAVABO KULLANMA
TALİMATI

Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1. Kapılar ve kapı kolları dar tüm yüzeyler uygun deterjan dezenfektan ile sık aralıklarla
temizlenmelidir.
2. Kuruluşta salgın hastalığı olduğu belirlenen kişi olmadığı takdirde banyo klozet ve
lavabo kapı yüzeyleri dahil tüm yüzeylerin su ve uygun deterjanla sık temizlenmesi
yeterlidir.
3. Banyo klozet ve tuvaletler her gün en az 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit
ile dezenfekte edilmelidir.
4. El teması önlemek için öğrenci personel lavabolarında mümkün ise el teması
olmayan bataryalar temassız dispenserler olmalıdır.
5. Kuruluş genelindeki yoga ve gider bağlantılarının ve deve boylarının S şeklinde
olması sağlanmalıdır.
6. Mümkünse her tuvalet lavabo girişinde ideal olarak hem iç hem dış kısma el
antiseptiği cihazları konulmalıdır.
7. Öğrencilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve su ile
ellerini yıkamaları hatırlatmak için afiş, poster, uyarı levhası konulmalıdır.
8. Personel ve öğrencilerin kağıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak
için çıkışa yakın noktalara mümkünse pedallı çöp kutuları yerleştirilmelidir.
9. Varsa el kurutucu cihazlarının kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması
sağlanmalıdır.
10. Tuvaletlerin havalandırma sisteminin temiz hava sirkülasyonu yeterli ve uygun
olmalıdır.
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11.11. SPOR SALONLARI VE OYUN ALANLARI KULLANMA TALİMATI

SPOR SALONLARI VE OYUN
ALANLARI KULLANMA TALİMATI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1. Spor salonlarının ve oyun alanlarının girişine salgın hastalık önlemleri ile ilgili afişler
el yıkama ve spor salonunun içinde uyulması gereken kurallar asılmalıdır.
2. Spor salonlarının ve oyun alanlarının girişinde içeride el antiseptiği bulundurulmalıdır
spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı atık kumbaraları konulmalı ve
düzenli olarak boşaltılmalıdır.
3. Öğrencilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır.
4. Spor salonunda ve oyun alanlarının su ve sabuna erişimi kolay olmalı ve burada
tek kullanımlık kağıt havluları bulunması sağlanmalıdır.
5. İçeriye girilirken görünür bir yere açılmış olan içeride uyulması eklenen kuralları
açıklayan bilgilendirmelerin okunması ve belirtilen kurallara uyulması güvence altına
alınmalıdır.
6. Spor salonuna girerken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler götürülmelidir.
7. Havluların kuruluş tarafından veriliyorsa poşette olması ve görevli personel
tarafından verilmesi mat türü malzeme ve oyuncaklar da her kullanıcıdan sonra
dezenfektasyonun sağlanması gerekmektedir.
8. Görevli personel salgın hastalıkların bulaşma yolları ve korunma önlemleri
hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
9. Spor salonlarında ve oyun alanlarında her kullanımdan sonra düzenli olarak temizlik
yapılmalıdır.
10. Sık kullanılan alanlar ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.
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11. Merkezi havalandırma sistemleri bundan spor salonları ya da kapalı oyun alanları
havalandırması

temiz

hava

sirkülasyonu

sağlayacak

şekilde

düzenlenmeli

havalandırma sisteminin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri
doğrultusunda yapılmalıdır
12. Spor salonları ve kapalı oyun alanları sık sık havalandırılmalıdır.
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11.12. OKUL SERVİSLERİ KULLANMA TALİMATI

OKUL SERVİSLERİ KULLANMA
TALİMATI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1. Servis şoförleri ve rehberlik personeli kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket
etmelidir.
2. Öğrenciler ve personel servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun
davranmalıdır.
3. Sosyal mesafe kuralını bozulmaması için önlemler alınmalıdır salgın hastalık
belirtileri ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. olanların maske takması
sağlanmalı belirti gösteren öğrenci ise öğrencinin velisi bilgilendirilerek sağlık
merkezine yönlendirmelidir.
4. Koltuklara numara verilmeli evden alınma sırasına göre her öğrencinin personelin
hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilmelidir.
5. Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulmalı liste serviste görünür şekilde
açılmalı ve her öğrenci personel kuruluşa gidiş ve dönüşlerde her gün kendi ayrılmış
sabit koltukta seyahat edilmelidir.
6. Servis araçlarına oturma listesinde ismi bulunan zarının dışında kişi kabul edilmemelidir.
7. Servis içinde konuşulmamalı doğru olmamalıdır servis bir mecburiyet olmadıkça
dâhil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.
8. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır servis araçlarının klima filtre
bakımı düzenli olarak yapılmalıdır servislerde pencereler uygun olan her fırsatta
açılarak servisin iç halasının temizlenmesi sağlanmalıdır.
9. Servisin işi temizleyin gün sonu da süt deterjan ile yapılması gerekmektedir.
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10. Her servis tamamlandıktan sonra sık dokuma yüzeyler, kapı kolları ,kol dayama,
kolçak lar, tutacaklar cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları önce su ve
deterjanla bezle silinmeli daha sonra 1/100 oranını sulandırılmış Sodyum Hipoklorit
CAS No 76 81-52 - 9 veya%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla Sağlık
Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlarda kullanılabilir temizlik yolcu olmadığı durumlarda
yapılmalı ve sonrasında en az 1 dakika bekleyip havalandırılmalıdır servis hizmeti
kuruluş dışı farklı bir firma tarafından sağlanıyor ise belirlenen önlemlerin alındığı ve
dezenfektasyonun yapıldığı güvence altına alınmalıdır.
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11.13. GÜVENLİK TALİMATI

GÜVENLİK TALİMATI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1) Kuruluşa giriş kuralları salgın hastalık covid-19 vb. durumlara özgü belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
2) Güvenlik personeli kuruluş ve salgın hastalık durumlarında özgü giriş kuralları
hakkında bilgiye sahip olmalı ve bu konuda eğitim almış olmalıdır.
3) Güvenlik personeline salgın hastalık durumlarına özgü kuruluşa giriş yöntemini
belirlenmiş önlemlere fiziksel mesafenin kurulması korunması ve uyulması
sağlanmalıdır.
4) Güvenlik personeli ne salgın hastalık durumlarında özgü kişisel koruyucu önlemler
için gerekli kişiye özel maske yüz koruyucu siperlik KKD temin edilmiş olmalıdır.
5) Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz telefon gibi malzemelerin
vardiya değişimlerine teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
6) Okul/kurum giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarında özgü kurallar belirlenmiş
uygulanmalı ve ziyaretçiler detaylı olarak kayıt altına alınmalıdır.
7) Ziyaretçi kartlarının her kullanımdan önce dezenfekte edilmelidir.
8) Güvenlik alanının en az günlük olarak deterjan ve su veya dezenfektanlarla
temizlenmesi, güvenlikteki kalemler, ziyaretçi kartlarının da dezenfektan ile
temizlenmesi kontrol altına alınmalıdır.
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11.14. ZİYARETÇİ VE TEDARİKÇİ TALİMATI

ZİYARETÇİ VE TEDARİKÇİ TALİMATI

Doküman No
Yayım Tarihi
Revizyon No

00

Revizyon Tarihi ..... / .... /20..

1. Tüm ziyaretçiler maskeli olarak okul/kurumlara giriş yapmalıdır.
2. Tüm ziyaretçilerin ve tedarikçilerin vücut sıcaklığı ölçülmelidir. Bakanlık genelgesine
uygun olarak 37.5 C ve üzeri ateşi tespit edilen çalışanların İşyerine girişi mümkün
olmamalıdır.
3. Yüksek ateş tespiti halinde, karantina odasında veya belirlenmiş benzeri bir alanda
izolasyon sağlanarak derhal 112 aranmalıdır.
4. Girişlerde el dezenfektanı kullanma imkânı sağlanmalı/ kullandırılmalıdır. El
hijyeni kurallarının uygulanması sağlanmalıdır.
5. Ziyaretçi kartları temizlik dezenfektasyon filan programları doğrusunu dezenfekte
edilmelidir.
6. Vardiya değişimlerinde güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan trafik telefon
gibi malzemelerin teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır.
7. Güvenlik danışma personeli için gerekli KKD’ler sağlanmalı ve alkol bazlı el
antiseptiği bulundurulmalıdır.
8. Ziyaretçiler ve tedarikçiler kuruluşa girmeden önce salgın hastalıkları önlemeye yönelik
alınan bu kılavuzda bahsedilen ve kuruluşça hazırlanmış olan tedbirler uygulanan
kurallar konusunda bilgilendirilmeli ve bu kurallara uyacağını dair ziyaretçiden ve
tedarikçiden

taahhüt alınmalıdır

kuruluşa her

türlü bu

kontrolsüz

giriş

engellenmelidir.
9. Okul/kurum

içinde

mecbur

kalmadıkça

yüzeylere

dokunmamalıdır.

Dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
10. Ziyaretçilerin ve tedarikçilerin okul/kurum içinde mümkün olduğu kadar kısa süre
kalması sağlanmalıdır.
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12. AFİŞLER
12.1. İŞYERİ BİLGİLENDİME AFİŞİ
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12.2. KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI 14 KURAL AFİŞİ
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12.3. ELLERİMİZİ YIKAYALIM SAĞLIĞIMIZI KORUYALIM AFİŞİ
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12.4. ELLERİNİZİ SIK YIKAYINIZ AFİŞİ

Sayfa 110 / 110

