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Değerli Velimiz;

Sizlerin de bildiği gibi yeni tip koronavirüs (Sars-Cov2)ile ortaya çıkan ve küre-
sel ölçekte etkisini gösteren bir pandemi sürecini yaşamaktayız. Bu süreç sosyal ve 
kültürel alışkanlıklarımızı etkilediği gibi eğitim alanlarında da köklü değişimlere 
neden olmaktadır.

Çağdaş Öncü Okulları olarak bir eğitim kurumu olmanın bilinciyle öğrenci ve 
çalışanlarımızın sağlıklarını korumak tüm işleyişin güvenli bir şekilde yürümesi-
ni sağlamak her durumda eğitim-öğretimi en etkin şekilde gerçekleştirmek için 
süreç boyunca çeşitli çalışmalar yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yaptığımız 
çalışmaları sizlerle ‘Okula Dönüş Covid -19 Bilgilendirme Klavuzu’ ile 15.08.2020 
tarihinde paylaşmıştık.

NASIL HAZIRLANDIK?

Öncelikle “Pandemi Kriz Yönetimi Kurulu” oluşturulmuştur. Kurul, 2 ayrı komis-
yon belirleyerek çalışmaları başlatmıştır.

1-Akademik Planlama Komisyonu
2-Okul Sağlığının Koruma ve Denetleme Komisyonu
“Akademik Planlama Komisyonu‘“olası senaryolar üzerinden eğitim ve öğreti-

min yapılandırılmasını sağlamıştır.

“Okul Sağlığını Koruma ve Denetleme Komisyonu”  ise kampüsümüzde yer 
alan tüm çalışma alanlarını ve eğitim öğretim koşullarının hijyen ve sağlık güven-
liği ile ilgili uygulamalarını oluşturmuştur.

Okul Sağlığı Koruma ve Denetleme Komisyonu uygulamaları Öncü ailesinin bir 
parçası olan alanlarında uzman hekim velilerimizden oluşan Çağdaş Öncü Okul-
ları Bilim Kurulu katılım ve desteğini alarak T.C Sağlık Bakanlığı Çalışma Rehberini 
T.C Milli Eğitim Bakanlığı yazılarını kaynak kabul ederek belirlemiş ve ‘Sağlık ve 
Güvenlik Klavuzu’ oluşturmuştur.
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Okulumuz son olarak Milli Eğitim Bakanlığının Talep Ettiği ‘Okulum Temiz Hij-
yen Sertifikasyonu’için gerekli hazırlıkları yaparak Türk Standartları Enstitüsüne 
(TSE)başvuruda bulunmuş gerekli denetleme (TSE Eğitim Kurumlarında Hijyen 
Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı 
SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ‘ne göre ) sonucunda ‘Okulum Temiz’ Bel-
gesini almaya hak kazanmıştır.

 Bu duruma bağlı olarak güncellenen  ‘Sağlık Ve Güvenlik Klavuzu ‘nu sizinle 
yeniden paylaşmak istedik. Bu dökümanın içindekiler gelişmelere göre değişebilir.

Hep birlikte umutlu yarınlara...

                                                                                                         ÇAĞDAŞ ÖNCÜ OKULLARI 
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DÖKÜMANDA KULLANILAN TERİMLER

Antiseptik: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldüren kimya-
sal maddelerdir. El hijyeni için %70 alkol içeren kimyasallar tercih edilir.

Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerindeki hastalık yapan mikroorganizma-
ların çoğunun öldürülmesi işlemidir. Dezenfeksiyonun etkinliği ancak öncesin-
de temizlik yapıldığında sağlanabilir.

Dezenfektan: Cansız yüzeylere uygulandığına mikroorganizmaların (bakte-
ri, virüs, mantar) çoğunu öldüren ürünlerdir.

El Hijyeni: El yıkama veya el antisepsisi işlemlerini içerir.

İzolasyon: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı insan-
lardan ayırma yöntemi.

Sosyal Mesafe: Fiziksel mesafe olarak da adlandırılabilir. Bir arada yaşama-
yan kişilerin arasında korunması gereken güvenlik mesafesidir.

Güvenli mesafeyi belirlemek için 1,8 metre, 6 feet, iki kol mesafesi, 3-4 adım 
gibi ölçüler kullanılabilir. Kalabalık ortamlarda güvenli mesafenin 1 metre altın-
da olmaması önerilmektedir.

Sterilizasyon: Mikroorganizmaların tamamının öldürülmesi işlemidir.

Temizlik: Yüzeylerden gözle görünen kirin uzaklaştırılması işlemidir. Tek ba-
şına mikroorganizmaları öldürmemekle birlikte, virüs dahil tüm mikroorganiz-
maların miktarını azaltarak enfeksiyon riskini azaltır.

Sodyum Hipoklorid: Sodyum hipoklorit, bir tür tuzdur. Günlük hayatta be-
yazlatıcı çamaşır sularında kullanılmaktadır. Alanların ve eşyaların dezenfekte 
edilmesinde kullanılır.
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• Okul binamıza giriş ve çıkışlar ana güvenlik kapısından yapılmaktadır.

• Her sabah kurum girişinde okul sağlık birimi ve güvenlik karşılamaktadır.

• Turnike sistemi teması azaltmak adına iptal edilmiştir.

• Okul binalarımıza girişler kontrollü yapılacak olup girişte oluşturduğumuz 
alanlarda yetkili personellerimiz tarafından gerekli kontroller sağlanarak okula 
girişler yapılmaktadır.

• Okula girişte sosyal mesafe işaretleri konulmuştur ve velilere bahçe dışın-
da bekleme noktaları belirlenmiştir.

• Okul girişlerimize el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Düzenli kontrolleri 
yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır.

• Okula giren her bireyin maske takması zorunludur.Maskesi olmayan kişiler 
için güvenlik tarafından maske temin edilmektedir.

• Okul girişlerimizde tüm öğrenci ve çalışanlarımızın temassız ateş ölçer ile 
ateş kontrolü yapılmaktadır.

• Ateşi belirlenen düzeyin üzerine olanlar (37.5 derece) ilgili idareciye, öğ-
renci ise velisi öğretmen/personel ise ailesi bilgilendirilerek okula giriş yapıl-
mayacak olup  izolasyon odasına alınacaktır. 

• Velilerden öğrenciyi okula getirip götüren sabit bir aile üyesi belirlenmesi 
istenecektir. 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olan aile bireyinin öğrenciyi ge-
tirmemesi önem taşımaktadır.

• Ziyaretçi kartları pandemi döneminde kullanılmamaktadır.

OKUL BİNASINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR
(GENEL BİLGİLENDİRME)1
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• Dışarıdan hizmet aldığımız firma çalışanlarına  covid 19 önlemleri kapsa-
mında bilgilendirme yapılarak kayıt altına alınmakta ve teknik ekip kontrolünde 
geçişlerine izin verilmektedir.

• Kuruma ziyaretçi kabul edilmemektedir fakat ziyaretçi alınması durumun-
da covid 19 önlemleri kapsamında bilgilendirme yapılarak kayıt altına alınmak-
tadır.

• Okulumuzda giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1,5 met-
re) uyulmalıdır. Velilerimiz öğrencilerimizi alırken veya getirirken okul dışında 
sosyal mesafe kurallarına uygun olarak belirlenen alanlarda beklemelerine izin 
verilmektedir.

• Dışarıdan hiçbir şekilde kargo ve paket alımı yapılmamaktadır. Bu konuyla 
ilgili gerekli bilgilendirme öğretmen ve personele yapılmıştır.

• Dışardan ürün temini yapıldığında belirlenen ürün dezenfekte alınarak pa-
ketler dezenfekte edilmektedir.

• Kuruma araç girişi yapılmasına zorunlu haller dışında izin verilmeyecektir. 
Eğer geçişe izin verilecekse de araçlar TSE Standartlarına uygun kontrol edil-
mekte ve kayıt altına alınmaktadır.

• Ziyaretçi okula giriş güzergahı tek bir yoldan yapılacaktır. (Belirlenen yol 
kubbe altına çıkan merdivenler olarak belirlenmiştir). Güvenlik personeli eşlik 
etmektedir.

• Okul girişlerinde ayak hijyenin sağlanması adına bina girişlerine ayak de-
zenfektan paspası konulmuştur.

• Okul girişlerinde Covid 19 acil durum eylem planlarımız asılmıştır.

• Danışma bölümü sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenmiştir. Bu alan-
da bulunan (Kitap, dergi vb. eşyalar teması azaltmak adına kaldırılmıştır.
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EK-1: Lobi Giriş Bölümünde Alınan Önlemler Fotoğrafı1
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EK -2 :Okul Binasına Giriş Bölümünde Alınan Önlemler Fotoğrafı1
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EK-3: Veli Bekleme Alanları Fotoğrafı1
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• Tüm öğrencilerimiz için fl eksi siperlikli özel sıralar oluşturulmuştur.

• Okul binaları içindeki ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm 
öğrencilerin ağız ve burun bölgesini kaplayacak şekilde maske takması zorun-
ludur.

• Tüm sınıf mevcutları ve oturma planları T.C.Sağlık Bakanlığı ve T.C.Milli Eği-
tim Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu standartlara uygun olarak düzenlenmiştir.

• Tüm sınıfl ara el dezenfektanları monte edilmiştir. Gerekli kullanım talimat-
ları asılmıştır.

• Küçük sınıfl ar için dezenfektan yutma riski bulunabileceğinden öğretmen 
kontrolünde kullanım sağlanacaktır.

• Tüm öğrenciler sınıf içinde kendileri için belirlenmiş masalarda otururlar. 
Başka sınıfl ara girilmemesi, masalarda oturan öğrencilerin yer değiştirmemesi 
veya masaların mesafe kuralını bozacak şekilde yerinden oynatılmaması gerek-
mektedir.

• Öğretmenlerimiz için sınıf içinde ders alanı belirlenmiş olup sosyal mesafe 
kurallarına uyum sağlanmaktadır.

• Tüm sınıfl arımızda sağlık bakanlığı tarafından oluşturulmuş covid 19 bilgi-
lendirme afişleri asılmıştır.

• Salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) öğrencilerin günlük grup et-
kinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması, sanat, müzik, beden eğitimi 
gibi derslerde grupların birbirine karışmaması için önlemler alınmış olup atölye 
dersleri yapılmamaktadır.

SINIFLARDAKİ ÇALIŞMA DÜZENİ2



14 www.cagdasoncuokullari.k12.tr

• Damlacık yoluyla bulaşan salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) sı-
nıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler önlenmiştir.

• Sınıfa su dışında yiyecek ve içecek getirilmemesi gereklidir.

• Sınıfl ar sık sık havalandırılmaktadır.

• Ders saatleri, teneff üsler ve öğle yemeği araları öğrencilerin toplu halde 
bir araya gelmelerini engelleyecek şekilde düzenlenmiştir.

• Öğrencilerin eşyalarının kişiselleştirilmesi (kalem, silgi v.b) paylaşılmaması 
ile ilgili duyurular panolara asılmıştır.
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EK-4 : Sınıfl arda Yapılan Düzenlemeler Fotoğrafı2
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• Okul genelinde kullanılan temizlik kimyasalları lisanslı firmalar tarafından 
temin edilmektedir. Kullanım öncesinde Malzeme güvenlik formları firmadan 
istenerek kimyasal içeriği incelenip kullanım koşulları belirlenip, sağlığımıza 
uygun olup olmadığı içeriği hakkında bilgi sahibi olduktan sonra güvenli kul-
lanım yapılmaktadır.

• Çağdaş Öncü Okulları tüm kullanım alanlarında dezenfektan olarak %70 
alkol bazlı dezenfektan kullanılmaktadır.

• Okul binaları dahilinde sürekli, düzenli aralıklarla ve uygun temizlik, de-
zenfeksiyon, havalandırma işlemleri yapılmaktadır.(MEB ve Sağlık Bakanlığı ta-
limatlarına uygun)

• T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 12 Ağustos 2020 tarihli rehberine uygun klima 
sistemlerinde düzenli filtre bakımları, asansörlerde fan bakımları, servis araçla-
rının klima filtre bakımları yapılmaktadır.

• Su deposunun dezenfeksiyonu heryıl düzenli olarak yapılmakta ve kayıt-
ları tutulmaktadır.

• Okul girişlerinde, tüm derslikler ve ortak alanlarda (115 noktada) el dezen-
fektanları yerleştirilmiştir. Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları 
sağlanmaktadır.

• Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri M.E.B ve Sağlık Bakanlığının yayınla-
mış olduğu talimatlar doğrultusunda uygulanmaktadır.

• Çamaşır suyu (sodyum hipoklorid) ile tuvaletlerin ve zeminin temizliği, 
sprey dezenfektanlarla tüm kapı kolları, sık dokunulan ortak alanların her tene-
füs bitiminde dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

HİJYEN ÖNLEMLERİ3
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• Her yüzeye farklı renkte bez kullanılmakta, gün sonunda bezler yıkandık-
tan sonra sodyum hipoklorid ve dezenfektanla dezenfekte edilmektedir.

• Gün içinde sık aralıkla asansör düğme ve panelleri dezenfekte edilmekte-
dir.

• Kullanılmış maske ve eldivenler, Okul içerisinde çeşitli noktalara yerleşti-
rilmiş bulunan gri renkli “atık eldiven maske kutularına” atılacak, usulüne uy-
gun imha edilecektir.

• Okul çalışanlarına hijyen kuralları konusunda eğitimler verilmiştir.

• Servis ve Güvenlik firması çalışanlarının eğitim alması sağlanmıştır.

• Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına ve 
bunların ne sıklıkta değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve uyarılarla sağ-
lanmaktadır.

• Bahçemizin çeşitli alanlarına teneff üs sonrası el yıkamak için musluklar 
yapılmıştır

• Ortak kullanım alanlarında kullanılmak üzere tek kullanımlık eldiven temin 
edilmektedir.

• Okul çalışma ortamında mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bu-
lunmaları ve ekipman, araç, gereçlerin ortak kullanımı önlenmektedir.

• Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak 
temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygu-
lamaları sürdürülmektedir. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven 
korkulukları, musluk ve yemekhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma 
odaları, kapı, gibi ortak kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulması sağlan-
maktadır.



18 www.cagdasoncuokullari.k12.tr

• Klavyeler ve diğer cihazların düzenli olarak temizlenmesi, mümkün oldu-
ğunca diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma 
araçlarını ve ekipmanlarını kullanmalarının engellenmesi için uyarı yazıları kon-
muş ve temizlik önlemleri alınmıştır.

• Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil 
ile kapatılmalı, mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafının kullanıl-
ması, ellerin ağız, burun, kulak, yüz bölgesine temas ettirilmemesi için uyarı 
afişleri asılmıştır.

• Okul girişlerinde dezenfektan paspası bulunmaktadır.

EK-5 : Hijyen Paspası (Ayak Dezenfektan Paspası)    3
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EK-7: İlkokul Bölümü Hijyen Noktası –Lavabo Uygulaması Fotoğrafı

EK-6 : Dezenfektan Uygulamaları3

3
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EK-8: Temassız Dezenfektan Uygulaması Fotoğrafı3
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Çocuklarımızın üstün yararı için her bir ‘Öncü Ailesi’nin emek dayanışma gü-
ven bağı ile işbirliği kuracağına inanıyoruz. Riskleri azaltmak için gereken özen-
de ilk aşamanın evlerde başladığını önemle belirtmek istiyoruz.

• Evde vücut sıcaklığını ölçen derece bulundurulmalıdır. Her sabah evden 
çıkmadan öğrencinin ateşi ölçülmeli ve ateşi 37.5 derece ve üzerinde olan öğ-
renciler okula gönderilmemelidir.

• Çocuklarımızın evde ateşi varsa ve üst solunum yollarına(burun tıkanıklığı 
burun akıntısı, hapşırma, aksırma gibi)ve alt solunum yollarına (öksürük-genel-
de kesik ve kuru öksürük beklenir)ait şikayetler olursa, ishalleri varsa yaygın 
kas ve eklem ağrısı varsa koku tat almada azalma veya tamamen his kaybı varsa 
çocuk okula gönderilmez velisi tarafından sınıf öğretmenine veya okul idareci-
mize bildirilmesi beklenir.

• Öğrencimizin ateşi 37.5 derece ve üzerinde ise sağlık kurumuna götürül-
meli ve durumu netleşinceye kadarokula gönderilmemelidir.

• Olası bulaş durumunda tüm aile bireylerinin test sonuçları negative çıkana 
kadar öğrenci okula gönderilmez PCR test sonucunun negative olduğunu bel-
geleyen raporla okula dönüş yapılabilir.

• Öğrenciler yanlarında yedek maskesini, su matarasını, kırtasiye malzeme-
lerini kimseyle paylaşmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

• Servise binmeden yapılan ölçümlerde ateşi olduğu tespit edilen öğrenci-
ler servise alınmayacaktır.

• Kendi imkanları ile okulumuza gelen öğrencilerimizin ateş kontrolleri okul 
güvenlik girişinde bulunan temassız ateş ölçer ile yapılacaktır.ateşi yüksek olan 
öğrencimiz izolasyon odasına alınarak velisine bilgi verilecektir.

VELİLERİMİZİN SORUMLULUKLARI4
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• Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanma-
lıdır.

• Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli gruplarda yer alan (büyükanne/
büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler vb.) kişilerin öğrencileri bırakıp almaması 
gerekmektedir.

• Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında ve velilerin salgın hastalık 
dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kurallarına uyulması belirlenen alanlarda 
beklemeleri gerekmektedir.

• Okul alanına girmeniz gereken durumlarda öncelikle randevu alınız ve bu 
süre içinde okul hijyen kurallarına ve sosyal mesafeye dikkat etmeniz gerek-
mektedir.Görüşmelerinizi en kısa sürede tamamlayınız.

• Okullarımızda kış ayları da dâhil sınıfl ar ve diğer kapalı alanlar havalandırı-
lacaktır. Aynı şekilde ev ortamında da sık sık iç ortamın havalandırılmasına özen 
gösterilmelidir.

• Öğrencimizin kıyafetlerinin temizliğinden emin olunmalı ve kıyafetler her 
gün sonunda yıkanmalı yada havalandırılmalıdır.

• Öğrencilerimize okula geldiği her gün yeni bir maske kullandırılmalıdır.
(Çantasında en az 4 yedek maskesinin sürekliliği sağlanmalıdır)

• Öğrencilerimizin bağışıklık sistemini güçlü tutmak için evde uyku ve bes-
lenme düzenlerine dikkat edilmelidir.

• Öğrenci adına güvenli ortamı sağlamak için ev ve okul dışında sık alan de-
ğişikliğinin önüne geçilmelidir. Alışveriş merkezleri, konser salonları, sinemalar 
vb. kalabalık ortamlara olabildiğince girilmemesi tavsiye edilmektedir.
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• Ortak kullanım alanlarında bulunan eşya ve yüzeylere (servis araçlarındaki 
tutamaklar, kapı kolu, trabzan, duvarlar v.b)dokunulmaması dokunması halinde 
elini yüzüne,ağzına,burnuna ve gözüne temas etmemesi gerektiği konusunda 
bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

• Okulda arkadaşlarıyla yiyecek içecek ve araç gereçlerini paylaşmaması ge-
rekmektedir.

• Öğrencimiz eve döndüğünde gerekli hijyeni sağlayıp sağlamadığını takip 
ediniz.

• Yurtdışı seyahatinden dönen öğrencilerimizin dönüşlerinden itibaren 14 
gün süre ile ev karantinasında olmaları ve bu süre zarfında herhangi bir şikayet 
ya da covid-19 temas şüphesi durumunda gerekli teşhis aşamalarından geçe-
rek bu durumu sınıf öğretmenlerine yada İlgili müdür yada müdür yardımcısına 
haber vermeleri gerekmektedir.
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• Okula maske ile gelinmelidir. Maskeler ağız ve burunu kapatacak şekilde 
takılmalıdır.

• Maskemizi çıkarırken ve takarken ipinden tutulmalıdır. Ve değişiklik temiz 
elle sağlanmalıdır.

• Islanan nemlenen maskeyi değiştirmeli ve kirlenen maske atık, maske el-
diven kutularına atılmalıdır.

• Ortak kullanım alanlarında ve tüm giriş çıkışlarda yönergeler dikkate alına-
rak hareket edilmelidir.

• Öğrenciler yanlarındaki yedek maske, su matarası, kırtasiye malzemeleri 
özel eşya olup kimseyle paylaşılmamalıdır.

• Öğrenciler ders öncesinde el hijyeni kurallarına uygun olarak dersliklere 
giriş yapacaklardır.

• Yemek öncesi ve sonrası el hijyeni kuralına dikkat edilecektir.

• Öğrenciler yemekhaneye sosyal mesafeye ve yerlerde bulunan işaretlere 
uygun şekilde gireceklerdir.

• Kendilerine ayrılmış tanımlı yerlere oturacaklardır.

• Eve gider gitmez kıyafet değişikliği yaparak kişisel hijyenini sağlayacaktır.

ÖĞRENCİLERİMİZİN
SORUMLULUKLARI5
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• Kurumumuza ait 2 revir departmanı ve acil durumlar için okulumuzda 1 
adet izolasyon odası departmanı bulunmaktadır.

• Kurumuzda iki sağlık çalışanı ve 1 işyeri hekimi görev almaktadır.

• Revir personelimiz her zaman koruyucu kıyafetler içinde ve dezenfeksiyon 
kurallarına uyarak hasta kabulü ve müdahalesi yapmaktadır.

• Revir ortamı sık sık havalandırılacaktır.

• Revir yatakları, sedyelerinin üzerine tek kullanımlık sedye örtüsü her has-
tadan sonra atılacaktır. Her hasta sonrasında bölgesel dezenfeksiyon yapıla-
caktır.

• Revir zemin ve masa üstü temizliği her üç saatte bir %10 sodyum hipoklo-
rid ile yapılacak, sık temas edilen yüzeyler ve sodyum hipoklorid kullanılması 
uygun olmayan tıbbi gereçler uygun dezenfektanlarla iki saatte bir/kullanım 
sonrası dezenfekte edilecektir.

• Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce revir girşinde bulunan el de-
zenfektanı kullanılarak ellerin dezenfekte edilmesi zorunludur.

• Okula geldikten sonra hastalık belirtileri gösteren öğrenci/öğretmen/
personel sağlık kuruluşuna sevkleri öncesinde bir sağlık görevlimiz eşliğinde 
izolasyon odasında kontrol altına alınacaklar ve en kısa süre içinde ve uygun 
koşullarda bir sağlık kuruluşuna sevk edileceklerdir.

• Acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği hakkında bilgilendirme 
tüm panolarımıza asılmıştır.

REVİR ÇALIŞMALARI6
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• Kendisi, aynı ortamda yaşayan aile üyeleri veya yakın temasta olduğu ki-
şiler arasında COVİD-19 teşhis edilen tüm çalışanlarımızın bu bilgiyi bölüm so-
rumlusu ve idare ile paylaşması zorunludur. Bu çalışanlarımızın tedavi aşama-
larının takibi ve işe dönüş tarihinin kararı sağlık bakanlığının yayınlamış olduğu 
klavuzlara göre belirlenecektir.

EK-9: İzolasyon Odası (dıştan görünümü) Fotoğrafı6
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EK-9.1: İzolasyon Odası (içten görünümü) Fotoğrafı6
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Kurmuş olduğumuz Pandemi Kriz Yönetimi Ekibinin almış olduğu karar neti-
cesinde Covid 19 pandemi sürecinde;

• Sosyal tesislerimiz (Havuz, Kapalı Spor Salonlarımız, Konferans Salonu, Kü-
tüphane) faaliyette olmayacaktır. Sosyal tesisler belirlenecek bir tarihe göre ka-
demeli olarak açılacaktır. Bu süreç zarfında tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

• Kantin dış alanda okulumuzun arka bölümünde hizmet vermektedir. Kan-
tin çalışanları maske ve siperlik takmaktadırlar.Kantin giriş ve çıkışına el dezen-
fektanları yerleştirilmiş olup sosyal mesafe kurallarına uygun zemin çalışmaları 
yapılmıştır.

• Store, kıyafet satışı ilkokul bahçesinde dış alanda (velilerimize yapılan du-
yurular neticesinde) hizmet vermektedir.

SOSYAL TESİSLERİN KULLANIMI İLE 
İLGİLİ DÜZENLEMELER
(KÜTÜPHANE-KANTİN-KONFERAS SALONU-STORE (MAĞAZA) KULLANIMI7

EK-10: Konferans Salonu Düzenlemeleri Fotoğrafı7
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• Okulumuz bilim kurulu tavsiye kararları ile çalışanların yemekhanesi ay-
rılmış olup yemekhaneye en yakın noktada bulunan spor salonumuz yeni bir 
düzenleme ile yemekhane olarak hizmete açılmıştır.

• Yemekhanemizde alınan hijyen ve sağlık önlemleri şu şekildedir:
• Yemekhanede masa ve sandalye araları 1 metre olacak şekilde çapraz 

oturma düzeni yapılmıştır.
• Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske 

ve eldiven kullanımı sağlanacaktır.
• Her kullanım sonrasında masa üstleri ve öğün sonrasında yemek ser-

vis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Gün sonunda 
yemekhanede çamaşır suyu ve sprey ile detaylı temizlik ve dezenfeksi-
yonu yapılmaktadır.

• Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkan-
makta, tüm paketli gıdaların paketleri silinmektedir.

• Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır.
• Bu dönemde açık su servisi yapılmayacak, kapalı ambalajlarda sunu-

lacaktır.

• Çatal, kaşık, bıçak, kişiye özel kağıt paketlerde paketlenmiştir, tuz ve kara-
biber de tek kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılacaktır. Açık büfe kaldırılmıştır. 

• Oturma alanları kişiye özel etiketlenerek belirlenmiştir.
• Okul yemekhaneleri merkezi havalandırma sistemleri ile doğal hava sirkü-

lasyonunu sağlanarak havalandırılmaktadır.

• Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri düzenli olarak üretici 
firma önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Havalandırmanın desteklenmesi ve te-
masın azaltılması amacı tüm yemekhane kapıları sürekli olarak açık tutulmaktadır.

• Tüm çalışan ve öğrencilerin yemekhane girişlerinde yemekten hemen önce 
ve yemekten hemen sonra el hijyeni sağlamış olması esastır. Bu amaçla yemek-

YEMEKHANEDEKİ DÜZENLEMELER 
VE UYGULAMALAR8
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hanedeki lavabo ünitelerine ilave olarak antiseptik stantları ilave edilmiştir.

• Yemekhane girişinde bulunan el yıkama alanındaki musluklar fotoselli ola-
rak değiştirilmiştir.

• Menü planlamalarında bağışıklık sistemini güçlendirme esas alınacaktır. 
Bu nedenle meyve sebze et tüketimine ağırlık verilecektir. Antioksidan gıdalar 
tercih edilecek, çinko, e ve c vitamini içeren gıdaların tüketilmesi sağlanacaktır.

• Yemekhane salonu ve yemek hazırlık alanlarının zemini sodyum hipoklorit 
ile, masalar ve servis tezgâhları ise çok amaçlı konsantre solüsyon ile her günün 
sonunda dezenfekte edilir.

EK-11: Yemekhanede Yapılan Düzenlemeler Fotoğrafı8
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EK -11.2: Yemekhane Sosyal Mesafe Düzenlemeleri

EK-11.1: Yemekhane Hijyen Önlemleri Fotoğrafı8

8



32 www.cagdasoncuokullari.k12.tr

• Servis araçlarına binmeden önce tüm çalışanların ateşi temassız ateş öl-
çerlerle servis şoförü tarafından ölçülecek, ateşi 37,5 derece üzeri olan çalı-
şanlar servise alınmayacaktır. Ateşi 37,5 derece ve üzeri olan çalışanlarımızın 
okula gelmemesi ve servise binmemesi büyük önem taşımaktadır.Servis şoförü 
tarafından kişinin ailesi ve birim sorumlusu bilgilendirilir.

• Servis kullanımı asgari personel taşıyacak şekilde planlanmıştır.

• Servis oturma düzeni sabah ilk binen kişinin en arka sıra pencere kenarla-
rına oturması ve sonra gelenlerin sırayla arkadan öne doğru pencere kenarına 
oturmasıyla tamamlanır. Bu oturma düzeni gidiş ve dönüşlerde sabittir, değiş-
tirilemez.

• Servislerde gerekli haller dışında konuşulmamalı, su dışında yiyecek veya 
içecek tüketilmemelidir.

• Tüm servis şoförü ve hosteslerinin servis hizmeti sırasında maske kulla-
nımları zorunludur.

• Araçlarda personel için el dezenfektanı hazır bulundurulmaktadır.

• Servisler hergün periyodik olarak temizlikleri dışında haftada 1 kez yetkili 
firma tarafından dezenfekte edilmektedir.

• Pencereler açılarak servisin sık sık havalandırılması sağlanacaktır.

• Servislerden yararlanan çalışanlarımızın seyahat süresinde maske kullan-
maları zorunludur.

SERVİSLERDE ALINAN ÖNLEMLER 9
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EK-12: Servislerde Yapılan Dezenfeksiyon Çalışmaları Fotoğrafı 9
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• Okulumuza kabul edilen tüm ziyaretçiler için kampüs içi yol haritası uygu-
laması takip edilecektir. Çok zorunlu koşullarda yapılacak fiziksel görüşmeler-
de, randevulu ziyaretçilerin güvenlikte kullanılan program üzerinden giriş çıkış 
saatleri takip edilerek gidiş noktası dışında herhangi bir yere uğramamaları ve 
binadan binaya geçiş yapmamaları beklenmektedir.

• Tüm ziyaretçilerin maske takması zorunludur. Okul kampüsüne maskesiz 
ziyaretçi alınmayacaktır.Maskesi olmayan ziyaretçilere güvenlik tarafından 
maske temin edilmektedir.

• Gün içinde kuruma giriş yapan ziyaretçilerin ateş ölçümü temassız ateş ölçer 
ile yapılmakta ve güvenlik personeli tarafından gün sonunda raporlanmaktadır.

• Okula girişte tüm ziyaretçiler için dezenfektanlar ve atık maske eldiven için 
gri renkli atık kutuları yer almaktadır.

• Tüm ziyaretçilere okula girişte maske kullanımı ve sosyal mesafeye uyum 
konularında bilgilendirmeler yazılı (taahhütname) ve sözlü olarak yapılmaktadır.

• Dışarıdan gelen kişisel kargoların kampüsümüze kabul edilmemektedir.
Çiçek gibi gönderimler ve gıda siparişleri de bu dönemde kampüse kabul edil-
meyecektir. Kurum adına dışarıdan gelen kargo, paket, zarf vb evraklar güvenlik 
ana girişte bulunan ürün dezenfekte alanında dezenfekte edilerek alınmakta-
dır.

ZİYARETÇİLERLE İLGİLİ
DÜZENLEMELER10

www.cagdasoncuokullari.k12.tr

EK-13: Dış Alanda Yapılan Sosyal Mesafe Düzenlemeleri Fotoğrafı10
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Çağdaş Öncü Okulları olarak covid 19 süreci 13.03.2020 tarihinde başlamış 
olup süreçte yapılanlar aşağıdaki gibi özetlenmiştir.

COVİD 19 SÜRECİ ÖNLEMLERİMİZ

MART 2020
1. Tüm okul ve binaları dezenfekte edilmiştir.
2. Okul içindeki alanlara hijyen prosedürleri yayınlanmıştır.
3. Servislerde temizlik ve dezenfeksiyon çizelgesinin oluşturulmuştur.
4. Covid 19 Acil durum eylem planının oluşturulmuştur.
5. Kurum salgın hastalıklara karşı Risk Değerlendirmesinin yapılmıştır.
6. Sağlık personelleri tarafından kurumda Covid 19 bilgilendirme eğitimleri 

yapılmıştır.
7. Okul genelindeki dezenfektan sayılarının artırılmıştır.
8. Okul genelinde farkındalığın oluşturulması için afiş ve panoların sayıları 

artırılmıştır.
9. Temizlik personeline maske ve eldiven dağıtılmıştır.
10. Okul Servis araçlarının periyodik olarak yetkili firma tarafından dezen-

fekte işlemi başlatılmıştır.Servis hizmeti alınan Uztur firmasındaki araçların de-
zenfekte edilmesi sağlanmıştır. (Fotoğrafl anarak MEB için hazılanan COVİD 19 
dosyasına eklenmiştir.)

11. Virüsle mücadelede en etkin yöntem olduğu bilinen hijyen kurallarına 
hassasiyet göstermeleri konusunda tüm çalışanlarımıza hatırlatmalar yapılmış 
gerekli eğitimler verilmiştir.

12. Okulumuz girişinde öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızın kolaylıkla ula-
şabileceği noktalara alkol bazlı el dezenfektanları konulmuştur.

13. Doğru el yıkama teknikleri ile ve hijyen konulu afişler asılmıştır.
14. İlkokul ve ortaokulda 20 snlik el yıkama kurallarına uygun öğrencilerin 

içselleştirmeleri amaçlı uygulamalı etkinlikler yapılmıştır.
15. Sosyal medya-mail ve whatsapp ağları üzerinden çalışanlarımıza bilinç 

düzeyini arttırıcı yayınlar paylaşılmıştır.

KORONAVİRÜS SÜRECİ11
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16. Salgın hastalıklarla ilgili velilerimizin dikkatli olması Avm gibi kalabalık 
alanlara çocukların gitmemesi bilgisi paylaşılmıştır.Sağlıklı beslenmenin öne-
minden bahsedilerek el temizliği konusunda ailelerde farkındalık oluşturul-
muştur.

17. Çalışanlarımız için evden/uzaktan çalışmalar için planlama yapılmış olup 
evden/uzaktan çalışma desteklenmiştir.

18. Öğretmenlerimiz için evden/uzaktan çalışma ile ilgili teknoloji seçimi ve 
kullanılması noktasındaki organizasyonu bilgi işlem bölümü tarafından yürü-
tülmektedir.

19. Okul genelinde çalışmalarını sürdüren iki taşeron firmada gerekli eğitim 
ve dezenfekte çalışmalarını yürütmüştür.

20. Özel güvenlik hizmetleri çalışma yaptıkları alanda en az personel bulu-
nacak şekilde düzenlenmiştir. Kronik hastalıkları olan personelin çalışma koşul-
ları hakkında firma bilgilendirilmiş ve gerekli uyarılarda bulunulmuştur.

21. Okulda salgın boyunca çalışma yapacak personel en az sayıda bulundu-
rulacaktır. Okula gidiş geliş sırasında servis kapasitesinin yarısından fazla olma-
yacak şekilde tüm personelin maske takması zorunlu hale getirilmiştir.

MAYIS 2020
1. Yeni Dönem hazırlıklarımızı planlamak üzere Okulumuzda ‘Pandemi Kriz 

Yönetim Kurulu ‘oluşturulmuştur.Çalışmalar planlanmıştır.
2. Kurula bağlı olarak çalışma grupları oluşturulmuştur.
3. Her okul düzeyinde sorumlular belirlenmiştir.
4. Gerekli eğitimler sağlanmıştır.

HAZİRAN 2020
1. Pandemi Kriz Yönetimi toplantısı yapılmış ve COVİD-19 Durum Değerlen-

dirmesi yapılmıştır.
Okul çalışma birimleri için kurallar belirlenerek afiş haline getirilmiştir.
2. Bilim kurulu kurulmasına karar verilmiştir. (ilgili kişiler belirlenmiştir.)
3. Okul genelinde atık maske eldiven kutuları konulmuştur.
4. Okul binasına girişte güvenlik tarafından temassız ateş ölçer ile ateş ölçü-

mü yapılmaya başlanmıştır.
5. Okula tüm ziyaretler randevu sistemi ile yapılmaya başlanmıştır.
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6. Konferans salonu kullanıma kapatılmıştır.
7. Okul bünyesindeki 5 okul aracı için dijital termometre şoförlere zimmet-

lenerek verilmiştir.
8. Okul araçlarında ateş ölçülerek yolcu taşınacaktır. Şoförlere bu konu ve 

ateş ölçer ile ilgili eğitim verilerek uygulamaya başlanmıştır.
9. Okul girişinde temassız el dezenfektanı ve platformu sağlanmıştır.
10. Revirlerde bulunan 2 adet dijital ateş ölçer sayısı 11 e çıkarılmıştır.

TEMMUZ 2020
1. Öğrenci sıralarının tamamı değiştirilerek tek kişilik siperlikli sıralar alın-

mıştır.
2. Ecolab firması tarafından personel için temizlik ve hijyen hakkında eğitim 

verilmiştir.
3. Okul genelindeki arıtma cihazlarının bakımları (dezenfekte) yapılmıştır.
4. Okul genelindeki lavabolara sensörlü musluk takılmıştır.
5. Okul bina iç ve dışında giriş yolları sosyal mesafe kurallarına uygun işa-

retlenmiştir.
6. El Teması azaltıcı dispenser peçetelikler takılmıştır..
7. Öncü Okulları bilim kurulu oluşturulmuş ve ilk toplantısı 10 Temmuz 

2020 tarihinde yapılmıştır.
8. Personel için sağlık ve güvenlik klavuzu oluşturulmuştur.
9. Velilerimiz için ‘Okula Dönüş COVİD 19 Bilgilendirme Klavuzu’hazırlan-

mıştır.
10. Okul genelindeki dezenfektan sayıları artırılmıştır. (Tüm derslikler dahil 

edilmiştir.)
11. Covid 19 riskine karşı veli kabul odamız ‘İzolasyon Odası’na’dönüştürül-

müştür.

AĞUSTOS 2020
1. Yemekhanede yemek servisi sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiştir.
2. İlkokul ve kubbe altına hijyen noktaları oluşturulmuş ve lavabolar takılmış-

tır.
3. İzolasyon odası için gerekli ekipmanlar temin edilmiştir. (Sedye/Paravan/

lavabo V.b )
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4. Okul girişinde kullanılmak amacıyla temassız ateş ölçerler alınmıştır.
5. Okul genelinde tüm çalışanlarımız için tıbbi maske alımı yapılmıştır.
Tüm çalışanlarımız için siperlik dağıtılmıştır.
6. Klima ve havalandırma cihazlarının bakımları yapılmış olup yetkili firma 

tarafından ve TSE standartlarına uygunluğu belgelenmiştir.
7. Arıtma cihazlarının dezenfeksiyonu yapılmıştır.
8. Covid-19 öğretmenler için bilgilendirme eğitimi isg uzmanı tarafından ya-

pılmış ve acil durum eylem planı paylaşılmıştır.
9. İlkokul bahçesi için dış alanda, ilkokul öğrencilerimiz için açık alanda ders 

yapılması amacıyla bahçenin bir bölümünde üstü kapalı alan (180 m²) oluştu-
rulmuştur.

10. Rehberlik odalarına doğal havalandırmanın artırılması için pencere ta-
kılmıştır.

11. Okul içi zemin işaretlemeleri yapılmıştır.(merdiven,koridor yürüyüş işa-
retleri ve sosyal mesafe önlemleri)

12. Covid 19 süreci önlemleri web sayfamızda yayınlanmıştır.

EYLÜL 2020
1. Kurumumuz TSE Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, En-

feksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı SALGIN YÖNETİMİ VE ÇA-
LIŞMA REHBERİ‘ne  göre  denetlenmiş olup  “OKULUM  TEMİZ” belgesini almaya 
hak kazanmıştır.
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Sağlık Bilim Kurulu üyelerimiz;

• Başak BURGAZLIOĞLU  (Medicana Bursa Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uz-
man Doktoru)

• Sözer SARIOĞLU  ( Doruk Özel Bursa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Uzman Doktoru )

• Ziya YAŞAR  (Medicana Bursa Hastanesi Uzman Radyoloji Doktoru)                              
• Seçil GASSALOĞLU  (Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzman Doktoru )
• Mehmet Faysal ÖZBEN  (Öncü Okulları İşyeri Hekimi )

PANDEMİ KRİZ YÖNETİMİ EKİBİ

• Erkan ŞEN - Kurucu Temsilci

• Eser Sezgin - Genel Müdür

• M. Çetin Rençber - Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi Okul Müdürü

• Nermin Rençber - İlkokul ve Ortaokul Müdürü

• Özden Çakır - Fen Lisesi Müdür Yardımcısı

• Sevinç Çizerkal - Fen Lisesi Müdür Yardımcısı

• Ali Kükrek - Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı.

• Erdinç Aydoğan - Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı

• Sibel N.Karaman - İlkokul Müdür Yardımcısı

• Yücel Sağlam - Ortaokul Müdür Yardımcısı

• Pınar Hekimoğlu - Ortaokul Müdür Yardımcısı

• Burcu Ersoy - Ortaokul Müdür Yardımcısı

• Mehmet F. ÖZBEN İşyeri Hekimi

• Meral Demir İş Güvenliği Uzmanı 

• Fatma Ünen Pandemi Yönetim Sorumlusu 

• Çağla Çolak ATT

• Müge Aytop Hemşire

BİLİM KURULU VE PANDEMİ KRİZ
YÖNETİMİ ÜYELERİMİZ12
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EK-14: Çağdaş Öncü Okulları Bilim Kurulu Fotoğrafı12
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Ateş, öksürük, halsizlik, mide bulantısı, ishal ve solunum sıkıntısı belirti-
ler ortaya çıkarsa:

• Öğrenci /Öğretmen İlgili Müdür yada Müdür Yardımcısına haber verir.İlgili 
Müdür yada Müdür Yardımcısı okul sağlık birimi ile irtibata geçerek yönlendir-
me yapar.

• Sağlık birimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir. 

• İlgili Müdür yardımcısı öğrencinin velisine bilgi verir.

• Öğretmen ve çalışanda ise Sağlık personeli T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim 
Merkezi 184-112 ile irtibata geçer. Buradaki yetkilinin verdiği talimatlara uya-
rak hareket eder.

• Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanlarında bekle-
tilir. Öğrencinin yanında bir refakatçi gerekirse, halihazırda temas etmiş olduğu 
bir sağlık personeli ile birlikte izole edilir. Sağlık personeli tek kullanımlık ön-
lük, gözlük/siperlik, eldiven, maskeden oluşan kişisel koruyucu ekipmanlarını 
kullanmak zorundadır Diğer temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanır.

• İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.

• Hastalanan öğrencinin sınıfı ya da çalışanın ofisi boşaltılır, 24 saat süreyle 
boş tutularak havalandırıldıktan sonra, temizliği yapılır. Temizliği yapan kişi tıb-
bi maske, tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanır.

• Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle 
ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. Hastanın bu-
lunmuş olduğu alanlara giriş kısıtlanır.

• Sağlık birimi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. 

• Ilgili şema okul genelinde asılıdır.

KİŞİDE COVİD-19 ŞÜPHESİ VARSA ?13
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1. Bu kişi ile temas etmiş öğrenciler ve temasın özellikleri (yakın temas krite-
ri olup olmadığı) belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına alınır.

2. Olası olgunun PCR sonucu negatif gelirse;

a. Temas ettiği kişilere yönelik herhangi bir önlem alınmaz.

b. Yakın temasta bulunduğu kişiler; maske ile çalışmaya devam eder, ancak 
14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları açısından takip eder. 
Ateş ve solunum semptomlarıyla ilgili okul yönetimini düzenli olarak bilgilen-
dirir.

3. Test sonucu negatif gelirse; temaslılarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. 
Semptom açısından kendileriyle ilgili bilgileri okul idaresiyle paylaşırlar.

4. PCR Testi pozitif gelirse; 

a. Yakın temaslılar; temaslı algoritmalarına uygun 14 gün boyunca ateş ve/
veya solunum semptomları açısından evde takip edilir ve sözlü ve yazılı olarak 
bilgilendirilir, onamları alınır. 

b. Temaslılar; maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendile-
rini ateş ve solunum semptomları açısından takip eder. Semptomlarıyla ilgili 
düzenli olarak bilgi alınır.

c. Temaslı veya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateş ve/
veya solunum semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse tıbbi maske (cer-
rahi maske) takarak sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır. Sağlık kuruluşuna 
başvuran hastalar olası vaka algoritmasına göre yönetilir. 

OLASI COVİD-19 ENFEKSİYONU 
OLAN BİR ÖĞRENCİ SAPTANDIĞINDA14
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d. Yakın temaslı, kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik 
korunma önlemleri almadan doğrudan bakım sağlayan, COVID-19 ile enfekte 
sağlık çalışanları ile birlikte çalışan veya COVID-19 ile enfekte hasta ziyareti 
gibi sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler takip edilir ve semptomlarıyla 
ilgili düzenli olarak bilgi alınır.

• COVID-19 hastası öğrenci ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler
• COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. el sıkışan) kişiler
• COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb) ile korunmasız temas 

eden kişiler
• COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun 

süreyle yüz yüze kalan kişiler
• COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (sınıf, servis ve ortak kullanım 

alanları) 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha uzun süre bir arada kalan 
kişiler.

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar
• COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar
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 Koronavirüs (COVID-19)

Koronavirüsler bilimsel çevrelerde uzun süredir bilinen bir virüs grubudur. 
Bu virüslerin bazıları sadece hayvanlarda görülür. Çoğu insan ömrünün bir dö-
neminde bu virüslerle temas eder ve hastalığı hafif veya orta şiddette üst solu-
num yolu enfeksiyonu olarak geçirir. Ancak risk grubu kişilerde ve bazı vakalar-
da ağır bronşit veya zatürreye yol açarak ağır tablolara sebep olabilmektedirler. 
Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar, bağışıklık sistemi bozukluğu olan kişiler risk 
altındadır.

Bu virüs grubundan bazıları önceki yıllarda SARS (Ağır Akut Solunumsal 
Stres) ve MERS (Orta Doğu Solunumsal Stres) hastalıklarına yol açarak görül-
dükleri bölgelerde ve dünyada epidemi yapmışlar ve ölümlere sebep olmuş-
lardır.

Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan bölgesinde yeni tanımlanan bir tür olan 
2019 Novel Koronavirüs Enfeksiyonu (2019-nCoV) yaygın enfeksiyonlara ve 
ölümlere sebep olmuştur. Bu salgının dünyaya yayılmasını önlemek amacıyla 
bu bölgeye karantina uygulanması ve yolculuk kısıtlamalarına rağmen salgın 
birkaç ay içinde bütün dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 
Mart 2020 tarihinde küresel Pandemi ilan edilmiştir.

T.C.Sağlık Bakanlığı Ocak ayında kurduğu Bilim Kurulu ile bu salgından ko-
runma ve ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren 
de salgınla mücadelede başarılı bir dönem geçirilmiştir. Ancak temmuz ayında 
vaka sayılarının artmaya başlaması nedeniyle Bilim Kurulunca tavsiye edilen 
korunma önlemlerini günlük hayatta ve iş ortamımızda titizlikle uygulamaya 
devam etmemiz çok zaruridir.

Koronavirüs (COVID-19) ile daha ayrıntılı bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı web 
sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

KORONAVİRÜS
(COVID-19 HAKKINDA)15
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• T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen başlıca 
korunma yöntemleri aşağıdaki gibidir:

 • Maske Kullanımı: Okul servislerinde ve okul kampüsünde tüm kişile-
rin maske kullanımı zorunludur.

• Sosyal Uzaklaşma: Sosyal uzaklaşma, kalabalık ortamlardan, toplu 
etkinliklerden kaçınmak, mümkün olduğunda diğerlerine olan mesafeyi (en az 
bir metre, tercihan 2 metre) korumak anlamına gelir. Yaşadığımız süreçte sosyal 
uzaklaşma hem kendimiz hem de sevdiklerimiz için en büyük güvencedir.

• Hijyenik Korunma Yöntemleri: Yaşam alanlarımızda ve kişisel temiz-
liğimizde azami ölçüde hijyenik korunma yöntemlerine dikkat etmemizi öner-
mekteyiz. T.C. Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu detaylı korunma yöntem-
lerini de içeren bilgilendirme dokümanı ve Koronavirüs (COVID-19) Rehberine 
bağlantıları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

EK-15: Kurum içi Zemin İşaretlemeleri Fotoğrafı15
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EK-17: Asansörde Alınan Önlemler Fotoğrafı

EK-16 : Dış Alanda Alınan Önlemler Fotoğrafı

15

15
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EK-18.1: Uzaktan Eğitim Süreci Fotoğrafı

EK-18: Uzaktan Eğitim Süreci Fotoğrafı

15

15
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EK-20: Koçluk Görüşmeleri Fotoğrafı

EK-19: Veli Toplantısı Fotoğrafı

15

15
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• M.E.B Pandemi Sonrası Okula Dönüş Rehberleri

• TSE-Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Ön-
leme ve Kontrol Kılavuzu, Sağlık Bakanlığı SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REH-
BERİ

• T.C. Sağlık Bakanlığı web sayfası

• Sağlik Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Fil-
yasyon

• Çağdaş Öncü Okulları Acil Durum Planı-Enfeksiyon Önleme Eylem Planı

YARARLANILAN KAYNAKLAR16
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EK-1: Lobi Giriş Bölümünde Alınan Önlemler Fotoğrafı
EK -2: Okula Binasına Giriş Bölümünde Alınan Önlemler Fotoğrafı
EK-3: Veli Bekleme Alanları Fotoğrafı
EK-4: Sınıfl arda Yapılan Düzenlemeler Fotoğrafı
EK-5: Hijyen Paspası     (Ayak Dezenfektan Paspası)
EK-6: Dezenfektan Uygulamaları
EK-7: İlkokul Bölümü Hijyen Noktası –Lavabo Uygulaması Fotoğrafı
EK-8: Temassız Dezenfektan Uygulaması Fotoğrafı
EK-9: İzolasyon Odası (dıştan görünümü) Fotoğrafı
EK-9.1: İzolasyon Odası (içten görünümü) Fotoğrafı
EK-10: Konferans Salonu Düzenlemeleri FotoğrafI
EK-11: Yemekhanede Yapılan Düzenlemeler Fotoğrafı
EK-11.1: Yemekhane Hijyen Önlemleri Fotoğrafı
EK -11.2: Yemekhane Sosyal Mesafe Düzenlemeleri
EK-12: Servislerde  Yapılan Dezenfeksiyon Çalışmaları Fotoğrafı
EK-13: Dış Alanda Yapılan  Sosyal Mesafe Düzenlemeleri Fotoğrafı
EK-14: Çağdaş Öncü Okulları Bilim Kurulu Fotoğrafı
EK-15: Kurum içi Zemin İşaretlemeleri Fotoğrafı
EK-16: Dış Alanda Alınan Önlemler Fotoğrafı
EK-17: Asansörde Alınan Önlemler Fotoğrafı
EK-18: Uzaktan Eğitim Süreci Fotoğrafı
EK-18.1: Uzaktan Eğitim Süreci Fotoğrafı
EK-19: Veli Toplantısı Fotoğrafı
EK-20: Koçluk Görüşmeleri Fotoğrafı

AÇIKLAMALAR17
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