
KAPSAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER

SALGIN HASTALIKLAR

ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI
w w w . a d i g u z e l . k 1 2 . t r



ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI
w w w . a d i g u z e l . k 1 2 . t r adiguzelegitimkurumlari

Okulumuz tarafından COVID-19'a karşı tüm fiziki alanları ve ilgili tüm tarafları kapsayan 
risk değerlendirmesi yapılmış olup, yapılan bu risk değerlendirmesi sonuçlarına göre 
kurumumuzca hayata geçirilecek önlemler uygulamaya konulmuş ve eylem planı             
oluşturulmuştur.

Salgın Hastalıklar (Covid-19) Kapsamında Alınacak Önlemler

- Maske kontrolü yapılır

- Temassız ateş ölçerle kontrol edilir.

- Taahhütname formu verilerek kişinin "okudum, anladım" şeklinde yazıp imzalaması    
sağlanır.

Öğretmen, öğrenci, veli ve tedarikçilerin okul girişinde,

- Uygun yerlere bilgilendirici ve tanıtıcı afişler asılır.

- İdari odaların girişinde, merdivenlerde, koridorlarda sosyal mesafe sınırı belirleyen      
uyarıcı işaretlemeler yapılır.

-Seyreltilmiş sınıflarda öğrencilerin hangi sıraya oturacağı belirlenmeli ve yer                         
değiştirmeleri engellenir.

- Toplu teneffüs yapılmasını engellemek için farklı zamanlarda mola verilmeli.

- Öğretmenler odasına öğrencilerin girişi engellenmeli.

- Mümkün mertebe toplu etkinliklerin yapılmasından kaçınılmalı, zorunlu hallerde açık 
havada yapılması tercih edilmeli.

- Zorunlu olmadıkça okul içine ziyaretçi kabul edilmemeli.

- Kantin ve yemek yeme bölümlerinde masalar sosyal mesafeye uygun olarak                         
yerleştirilmeli.

İşyeri genelinde bireylerin sosyal mesafesini sağlamaları için,

SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME
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- İlgili Nöbetçi öğretmen sorumlu Müdüre bilgi vermeli ve öğrenciyi bir an önce izolasyon 
odasında kontrol altına almalıdır.

- Sağlık kuruluşunun bilgilendirilmesi sağlanmalıdır

 - Bulaşma riski taşıyan kişi öğrenciyse bulunduğu sınıf kontrollü olarak boşaltılarak     
kontrol altında tutulur ve temas ettiği kişilerin tespiti işlemine başlanmalıdır.

- Boşaltılan sınıf ve izolasyon odası dezenfekte edilerek 1 saat boyunca kapalı kalan sınıf 
daha sonra 24 saat boyunca havalandırılması sağlanmalıdır.

- Bulaş riski taşıyan kişinin (öğrenci, personel, vb.) ailesine gerekli bilgi verilmeli ve        
hastaneye sevki sağlanmalıdır. Bilgilendirme öncelikle okulumuzda bulunan pandemi 
sorumlusuna yapılmalıdır. Pandemi sorumlusu e okul sisteminden ya da kişiden aileyle 
iletişime geçmelidir. Gerekli açıklamaları yapmalıdır.

- Kişinin gerekli izolasyon süreci (14 gün) bittikten sonra okula dönmesi için öğrenci velisi 
ile gerekli görüşmeler sağlanmalıdır. 

Bir öğretmen, öğrenci veya personelin bulaş riski taşıdığı, semptomları sergilediği 
tespit edilirse,
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- Temizlik ve hijyen konusunda öğretmen, öğrenci, veli ve personele gerekli eğitimler 
verilmelidir.

- Konu ile ilgili tanıtıcı ve bilgilendirici afişler uygun yerlere asılmalıdır.

- Öğretmenler odası, sınıf vb. ortak kullanım alanlarında açıkta materyal                                         
bulundurulmamalıdır.

- 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 gibi 
sık temas edilen ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır. Bu alanlar için 
temizlik talimatları hazırlanmalı ve temizliğin belirlenen periyotlarda yapıldığı hazırlanan 
kontrol listesi ile denetlenmelidir. 

- Lavabo temizliği: Lavabo ve etrafı günlük belirlenen periyot ve malzemeler ile                       
temizlenmeli, 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.

- 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.

TEMİZLİK VE HİJYEN
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- Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel 
temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.

- 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.

- 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 olmalıdır.

TEMİZLİK VE HİJYEN


