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ÖZEL ALİAĞA FEN BİLİMLERİ OKULLARI                                                                    

COVID-19 (CORONA VİRÜS) 
 

ACİL DURUM EYLEM PLANI 

 
YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) NEDİR? 

 

Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. 
Koronavirüsler, soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve 

Ağır Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara kadar çeşitli 

hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. Bugün dünya genelinde görülmeye 

başlayan 2019- nCoV de korona virüs alt türleri arasında yer almaktadır. Bu virüslerin 

neden olduğu enfeksiyonlar genellikle burun akıntısı, burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, 

öksürük ve ateşin olduğu, üst solunum yolu enfeksiyonu şeklindedir. Şiddetli vakalarda 

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

Bulaşması; 

Hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki 

diğer bireylerin ağız, burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere 

dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşabilmektedir. 

 

YENİ KORONAVİRÜS (PANDEMİ İNFLUENZA) HAZIRLIK/YÜRÜTME 

EKİBİ; 

 

Müdürlüğümüzde etkin ve verimli bir mücadele için, Pandemik İnfluenza Okulumuzda 

Hazırlık ve Faaliyet Planı kapsamında ve doğrultusunda ekip oluşturulmuştur. 

 

EKİBİN GÖREVLERİ; 

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 eylem planını güncel  tutmak, 
5- Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina doğrultusunda ALO 184 Koronavirüs 

Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesini 

sağlamakla yükümlüdür. 

 

 
OKULUMUZDA KOROVİRÜSE (COVİD-19) KARŞI ALINMASI 

GEREKEN ÖNLEMLER 

 

 

 

SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME 

Şu anda COVID-19'u önlemek için bir aşı bulunmamaktadır. Salgını önlemenin en iyi 

yolu virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. COVID-19’un işyerinize ulaşmaması için 

önleyici tedbirler derhal alınmalıdır. Bu tedbirler COVID-19'un yayılmasını engeller veya 

yavaşlatabilir. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okulumuzda Koronavirüse Karşı Alınan Önlemler; 

 COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmelidir. 

 Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla 

yapılmalıdır. 

 Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol 

içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları 

temin edilmelidir. 

 Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması 

yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir. 

 Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları 

bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde 

düzenlenmelidir. 

 COVID-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanmalı; 

okul açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile 

bilgilendirilmelidir. 

 Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan 

“Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) şeklinde ve iki nüsha halinde velilere 

imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir. 

 COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda, 

 

o Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden 

herhangi biri olan öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenmeli 

ve doktor muayenesi önerilmelidir. 
 

o Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-

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

durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula 

gönderilmemesi belirtilmelidir. 
 

 Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe 

kurallarına uymalı ve maske takmalıdır. 



 

 

 Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır. 

Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı 

olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır. 

 Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp 

bırakılmalıdır. 
 

 Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el 

antiseptiği konulmalıdır. 

 

 

 Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi 

olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Okulda bulunan kişilerin 

tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe 

değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri 

yerleştirilmelidir. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından 

kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği 

kullanırken mutlaka denetlenmelidir. 

 Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller 

en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede 

kirli değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği 

kullanılabilir. 

 Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilmeli, yardım edildikten 

sonra tekrar eller yıkanmalıdır. 

 Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir. 

 Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda 

COVID-19 şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel 

atıklara atılır. 

 Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin 

temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır. 

 Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir. 

 Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık 

havalandırılmalıdır. Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmelidir. Klima 

olması durumunda ise Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 

Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uyulmalıdır. 

 COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu 

etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda 



 

 

yapılması tercih edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına 

uyulmalıdır. 

 Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan 

kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun 

sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kurum İçi Düşük 

Katılımlı Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 
 

 Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli, 

devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine 

bildirilmelidir. 

 Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı / psikososyal destek ihtiyaçları 

için okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimleri Sağlık 

Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmelidir. 

 

Okullarda Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik Alınması     

Gereken Önlemler 

 

 Öğretmenler ve diğer çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma 

önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

 Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma 

yolları ve korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir. 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, 

 COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi 

maske takılarak, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna 

yönlendirilmelidir. 

 Okulda iken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime 

geçilmeli ve hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın 

temaslısı öğrenci ve personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne 

bildirilmelidir. 

 Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmalı, 

yüzeyler temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

 Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, 

maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve 

sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların 

tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu 

%70’lik alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir. 



 

 

 Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi 

sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve 

sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 

kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun 

yeterlidir. 

 Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını 

gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır. 
 

 Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik 

sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. 

 Öğretmen ve çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi 

korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. 

 

 

 

 

 

        Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler 

 

 Bir metreden uzak temas (Düşük riskli çalışma alanı) 
 

o Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı 

kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş 

yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak 

şekilde düzenleme yapılmalıdır. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi 

maske yeterlidir. 

 

 Bir metreden yakın temas (Orta riskli çalışma alanı) 

 Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Aşağıdaki kişisel 

koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır. 

 Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu da kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar 

kişiye özeldir. 

 Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven 

kullanılmamalıdır. El hijyeni sağlanmalıdır. 

 Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir. Önce 

maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu ve 

en son maske çıkarılır. 



 

 

 Yukarıda kullanılması gerektiği belirtilen ekipmanlar, görevlinin aktif olarak görevini 

yaptığı süre boyunca kesintisiz olarak kullanılmalıdır. Maskeler nemlendikçe ve 

kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir. 

 Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde 

uygun el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el 

antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan 

maske ve varsa eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalıdır. 

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

temizlenmelidir. 

 Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Eğitim Alanları ve Sürecinde Alınması Gereken Önlemler 

 

 Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde 

oturma düzeni oluşturulmalı ve maske takılmalıdır. 

 Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma 

olmalıdır. 

 Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanmalıdır. 

 Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılmalı, birkaç sınıfın bir araya gelmesi 

ile ortak yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde 

olmalıdır. 

 Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler 

yapılmamalıdır. 

 Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olmalı, öğrenciler arası malzeme 

alışverişi yapılmamalıdır. 

 Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görmeli, sınıf değişikliği yapılmamalıdır. 

Değişiklik zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve 

dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 



 

 

 Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması 

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

karışması önlenmelidir. 

 Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları 

(teneffüsler) sınıflar sıraya konularak düzenlenmelidir. 

 Okullarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha 

az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 COVID-19 vakası olması durumunda o sınıf/oda boşaltılmalı, 24 saat süreyle 

havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalıdır. Bunun sonrasında temizliği 

yapılmalıdır. 

 COVID-19 vakasının, oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek 

kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır; temizlik görevlisi 

ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymeli ve temizliği eldivenli ellerle yapmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Asansörlerde Alınması Gereken Önlemler 

 Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. 

 Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör 

girişinde belirtilmelidir. 

 Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken 

alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 

belirlenmelidir. 

 

        Okul Spor Salonlarında Alınması Gereken Önlemler 

 Spor salonunda ve varsa havuzda maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin 

korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalıdır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde 

Alınması Gereken Önlemler” ile havuz olması durumunda “Site Havuzlarında 

Alınması Gereken Önlemler” ile “Hamam, Sauna, Buhar Odaları İle Kapalı Havuz 



 

 

Ve Jakuzilerde Alınması Gereken Önlemler”in ilgili bölümlerine uyulmalıdır. 

 

  Okul Kütüphanesinde Alınması Gereken Önlemler 

 Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili 

tedbirlere uyulmalıdır Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 

“Kütüphanelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 

 

       Okul Kantininde Alınması Gereken Önlemler 

 Kurum bünyesinde bulunması halinde kantin, büfe vb. yerlerde maske kullanımı, 

hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek 

kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu 

sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, 

Kantın ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 

 

      Okul Mağazasında Alınması Gereken Önlemler 

 Kurum bünyesinde bulunması halinde giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışının 

yapıldığı okul mağazasında hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere 

uyulmalıdır. Satışlar mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak 

hale getirilmelidir. Mağaza satışında temassız ödeme tercih edilmeli veya temaslı 

ödemelerde her kullanım öncesi alkol bazlı el antiseptiği ile el hijyeni sağlandığından 

emin olunmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayımlanan “Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyelerde Alınması Gereken 

Önlemler” ile “Kitap ve Kırtasiye Mağazalarında Alınması Gereken Önlemler”deki 

ilgili bölümlere uyulmalıdır. 

 

       Çalışanların Ofislerinde Alınması Gereken Önlemler 

 Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık 

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

Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 

 

       Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler 

 Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır. 

 Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanmalıdır. 

 Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde 

düzenleme yapılmalıdır. 



 

 

 Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre 

belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri 

sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. 

 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 düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve 

deterjanla yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır. 

 Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması 

sağlanmalıdır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmamalıdır. 

 Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske 

takmalıdır. Yemekhane görevlileri tıbbi maske takmalıdır. Eldiven kullanmamalı 

ancak sık el hijyeni sağlanmalıdır. 

 Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır. 

 Açık büfe yemek servisi kullanılmamalıdır. 

 Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır. 

 Yemekler okul bünyesinde hazırlanıyorsa Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 

“COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı Ve 

İçerisinde Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e 

uyulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Servislerde Alınması Gereken Önlemler 

 Servis şoförleri işveren tarafından COVID -19 hakkında bilgilendirilmelidir. 

Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın 

içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır 

 Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde 

asılmalı ve şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır. 

 Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalıdır. 



 

 

 Servisle ulaşımı sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve 

her gün aynı yere oturması sağlanmalıdır. 

 Servislerde Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Kapsamında Personel Servis 

Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 

 

TEMİZLİK VE HİJYEN 

 Okulda temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılmalıdır. 

 Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli ek önlemler alınmalıdır. 

 Solunum yolu enfeksiyonları; öksürme veya aksırma ile kişiden kişiye kolay 

bulaşabilen hastalıklardır. Bu nedenle hastalığın kişiden kişiye yayılımını en aza 

indirmek için Okulda çalışan tüm personel ve öğrenciler hijyen kuralları konusunda 

bilgilendirilmelidir. 

 Okulda mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, 

gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir. 

 Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye 

boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır. 

 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, yemekhaneler, sandalye, masa/ sıralar, yemek masası, pencere kenarı, kapı 

kolu, dinlenme alanları, oyun parkı, oyuncaklar, giyinme/soyunma odaları, kapı gibi 

sık temas edilen ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır. 

 Lavabo temizliği: Lavabo ve etrafı günlük ve görünür kirlenme oldukça su ve 

deterjan ile temizlenmeli, çamaşır suyuyla dezenfekte edilmelidir. 

 Tuvalet Temizliği: Klozetse sifon çekilmeli, içi deterjanla fırçalanmalı, çevresi ayrı 

bir bezle silinmeli ve durulanmalıdır. Klozet kapağı belirlenen oranda çamaşır suyu 

ile dezenfekte edilmelidir. Tuvalet zemini en son temizlenmeli, tuvalet temizliğinde 

kullanılan malzemeler başka bir yerde kullanılmamalıdır. 
 

 

 



 

 

 Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca 

çalışanların diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma 

araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir. 

 Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile 

kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. 

 Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir. (Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere 

dokunulmamalıdır.) 

 Mikroplar en çok kirli yüzey ve eşyalara temas etmek ile bulaştığından, eller sık sık 

yıkanmalı kirli eller ile göz, burun ve ağıza dokunmaktan kaçınılmalıdır. 

 Elleri yıkamak solunum yolu enfeksiyonları ve diğer bulaşıcı hastalıklardan 

koruyacak en önemli tedbirlerden biridir. Özellikle aksırma, hapşırma ya  da 

öksürme sonrasında, ellerin su ve sabun ile iyice yıkanması önemlidir. 

 Eller yıkandıktan sonra, tek kullanımlık kâğıt havlu ile kurulanıp, musluk bu havlu 

ile kapatılmalı ve havlu çöp kutusuna atılmalıdır. 
 İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışarıdan alınan 

hizmetlerden acil olmayanları iptal edilmelidir. 

 Okulu ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine erişiminin olması sağlanmalıdır. El 

yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır bulundurulmalıdır. 

 İşveren, işveren vekilleri ve diğer yöneticiler doğru örneği belirlemede  önemli bir 

rol oynadığından çalışanlarına örnek olmalıdırlar. 

 Okul araçları ve servislerin özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere 

temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanmalıdır. 

 Okul araçları içerisinde kişilerin yüzeylere teması mümkün olduğunca azaltılmalıdır. 

 Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel 

temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir. 

 Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 

 Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalı ve temizlik malzemeleri ile haşere 
öldürücü ilaçlar kendi ambalajlarında ya da etiketlenmiş olarak saklanmalıdır. 

 Temizlik için kullanılan malzemeler ıslak bırakılmamalıdır. Temizlik bitiminde 

malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulmalıdır. Mümkünse temizlik malzemeleri 

ve paspaslar ayrı bir oda/bölmede ve mutlaka kuru olarak saklanmalıdır. 

 Temizlik/dezenfektan çözeltileri günlük hazırlanmalıdır. Bu çözeltiler fazla 

kirlendiğinde veya bir bölümden başka bir bölüme geçerken değiştirilmelidir. 

 Zemin ve koridorlar deterjanlı su ile günlük olarak ve/veya kirlendikçe 

paspaslanmalı ve ardından kurulanmalıdır. 

 Bina içinde toz oluşmasına neden olacak kuru süpürme, silkeleme yapılmamalıdır. 
 Çöp torbalarının usulüne uygun şekilde ağızları kapatılmalı ve kapaklı çöp 

kovalarında muhafaza edilmelidir. 

 Çöpler temizlikle görevli personel tarafından, eldiven kullanılarak toplanmalıdır. 
 Çöp kovalarında görünür şekilde kir tespit edildiğinde hemen, aynı zamanda 

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

enfeksiyöz materyalle kontamine olduğunda (kirlendiğinde) belirlenen oranda 

çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. 

 Havalandırmanın az olduğu, hijyenik şartların tam olarak sağlanamadığı mekanlar 

ve kalabalık ortamlar bulaşıcı hastalıklar için ideal bir  ortam oluşturmaktadır. 

Okulda personelin ve öğrencilerin yakın temasta olması da hastalıkların kolayca 

yayılmasına neden olmaktadır. Çalışma ortamının ve Okul dönemi boyunca, 

sınıfların, odaların, atölyelerin, kapalı ortamların sık sık havalandırılması önemlidir. 

 Bina sürekli temiz, bakımlı ve havalandırılmış (mümkünse doğal yolla ) olmalıdır. 

 



 

 

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 (EN-14126), 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. 

 

OKULDA COVID-19 OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN VEYA TEYİT 

EDİLEN BİRİ VARSA NE YAPILMALI 

Bir çalışan rahatsızlık hisseder ve COVID-19'a maruz kaldığını düşünürse ne 

yapmalı? 

 COVID-19'a maruz kalanları belirlemek için olası maruz kalma kriterleri (örneğin, 

kişinin gitmiş olabileceği alanlar) hakkında Yeni Koronavirüs (Pandemik İnfluenza) 

Hazırlık/Yürütme Ekibini, veya çalışan temsilcisini bilgilendirerek, Sağlık 

Bakanlığı’nın tavsiyelerine uyulmalıdır. 

 Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takarak ve gerekli tedbirler alınarak en yakın 

Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanmalıdır. 

(Kişi diğer kişilerden izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun 

yayılmasını önleyecek nitelikte olan ortamda bekletilmelidir.) 

 Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 

işlem yapılmalıdır. 

 Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya gitmesi gerekiyorsa, 

mümkünse ayrı bir lavabo/banyo kullanımı sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÖZEL ALİAĞA FEN BİLİMLERİ 

 İLETİŞİM ZİNCİRİ 

 

Rahatsızlanan personel ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilir. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

SEYAHAT VE TOPLANTILARLA İLGİLİ TAVSİYELER  

Etkilenen Bölgelere Seyahat 

 Yurtdışından dönen kişiler işe gitmekten kaçınmalı ve Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün 

Kuralına uymalıdır. Bu kişiler bilgi almak için ALO 184 Koronavirüs Danışma 

Hattını aramalı ve kendilerini tecrit etmelidirler. 

 Ülke dışına düzenlenecek seyahatleri etkinlikler mümkün olabildiğince ertelenmeli, 

yapılmasının zaruri olduğu hallerde öncelikle sesli ve görüntülü iletişim imkânları 

kullanılmalıdır. 

 

Toplantı Düzenlenmesi 

Toplantı Öncesinde veya Sırasında; 

 Mümkünse muhtemel COVID-19 maruziyetini önlemek adına toplantılar 

ertelenmeli veya tele/video konferans olarak yapılmalıdır. Bunların 

gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, toplantı daha az katılımcı ile 

gerçekleştirilmelidir. 

 Toplantı veya etkinliğin düzenlenmesinin planlandığı çevredeki yetkililerden gelen 

tavsiyeler kontrol edilmeli ve uygulanmalıdır. 

 Toplantı veya etkinlikte enfeksiyonu önlemek için bir hazırlık planı geliştirilmelidir. 

Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma yapılması 

sağlanmalıdır. 

 

hisseden 

 

Bilgi Verir 
Müdür Yardımcısı 

Okul Müdürü 

 

Yönlendirir 

İvedilikle sağlık 

kurumuna yönlendirilir. 



 

 

 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. 

 Katılımcıların ve ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep telefonu numarası, e-posta ve 

kaldıkları adres vb.) kayıt altına alınmalıdır. 

 Toplantı başlarken el sıkışmadan selamlaşma yapılması sağlanmalıdır. 
 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. 

 

Toplantıdan Sonra; 

 Tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az bir ay boyunca saklanmalıdır. 

Katılımcı bilgilerinin saklanması, toplantıdan sonra bir veya daha fazla katılımcının 

hasta olduğunun öğrenilmesi halinde, katılımcıların adlarını ve iletişim bilgilerini 

içeren liste halk sağlığı yetkililerinin COVID-19'a maruz kalmış olabilecek kişileri 

izlemelerine yardımcı olacaktır. 

 Toplantı veya etkinlikteki bir şüpheli COVID-19 vakası olarak izole edilmişse, 

organizasyonu yapan kişi/kurum tüm katılımcılara bunu bildirmelidir. 14 gün 

boyunca belirtiler için kendilerini izlemeleri tavsiye edilmelidir. Kendilerini iyi 

hissetmezlerse, evde kalmalı ve ilgili halk sağlığı yetkilisine başvurmalıdırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Adı Soyadı Okulu Görevi İmza 

1 

Ali İhsan 

BOSTANCIOĞLU 

Müdür 

Özel Aliağa 

Fen Bilimleri 

Okulları 

Başkan  

2 
Eren ÇELİKKIRAN 

Müdür Yardımcısı 

Özel Aliağa 

Fen Bilimleri 

Okulları 

Üye  

3 
Çağla SAK 

Öğretmen 

Özel Aliağa 

Fen Bilimleri 

Okulları 

Üye  

4 
Şeyda OKUR FİDAN 

Öğretmen 

Özel Aliağa 

Fen Bilimleri 

Okulları 

Üye  

5 
Melih HIDIR 

Öğretmen 

Özel Aliağa 

Fen Bilimleri 

Okulları 

Üye  

6 
Özge BÜYÜKYAZICI 

Öğretmen 

Özel Aliağa 

Fen Bilimleri 

Okulları 

Üye  

7 
Nurgül DEMİR 

Yardımcı Hizmetler 

Özel Aliağa 

Fen Bilimleri 

Okulları 

Üye  

8 
Burcu DURDU 

Güvenlik Personeli 

Özel Aliağa 

Fen Bilimleri 

Okulları 

Üye  

9     

 

 

 
Hasan GÖNÇ 

Kampüs Müdürü 


