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SAJEV ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI SAĞLIK VE GÜVENLİK UYGULAMALARI  
COVID-19 KILAVUZU (Haziran 2021) 

 
Özel Küçük Prens Okulları olarak; dünya çapında hızla yayınlan Koronavirüs (COVID-19) hakkında T.C. 
Sağlık Bakanlığı, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından bilgilendirme ve uyarıları 
yakından takip etmekteyiz.  
 
Koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle; dünya genelinde yaşanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve 
günlük yaşamdaki belirsizliğin öğrencilerimizin üzerinde yaratmış olduğu zorunlu kısıtlamaların 
farkındayız. Bu süreci; Vakfımızla, idari yöneticilerimizle, okul yöneticilerimizle, öğretmenlerimizle, 
hizmet sağladığımız firmalarımızla, öğrencilerimizle ve siz velilerimizle alacağımız sıkı önlemlerin yanı 
sıra serinkanlılığımızı koruyarak, birbirimize ve çevremize vereceğimiz destek sayesinde en az sorunla 
atlatabileceğimize inanıyoruz. 
 
Özel Küçük Prens Okulları olarak “T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının 
Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” ve “T.C. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberi” kapsamında, Okullarımızda gerekli çalışmaları tamamlamış bulunmaktayız.  
 
Dünyada bulaşıcı hastalıkların artması ve yaşam şeklinin değişmesi ile birlikte kendimiz ve çevremiz için 
güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmak önemli bir hal almıştır. Bu doküman, “Salgın Sonrası” Özel Küçük 
Prens Okullarının açılmadan önce ve açıldıktan sonra uyguladığı ve uygulayacağı faaliyetleri 
içermektedir.  
 
Tüm paydaşlarımızın, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından belirlenen sosyal 
mesafe, hijyen ve maske kullanımı ile ilgili sağlık güvenliği kurallarına uymalarını 
bekliyoruz. Göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz. 
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        SALGIN HASTALIKTAN KORUNMA VE YÖNLENDİRME KOMİTESİ  
 
Özel Küçük Prens Okulları olarak, eğitimci, öğrenci, veli, paydaş ve tüm çalışanlarımıza yönelik koruyucu 
sağlık politikalarının belirlenmesi, denetlenmesi, izolasyon, filyasyon, hijyen ve sağlık güvenliği vb. 
konulardaki uygulamalar, takip ve öneriler geliştirmek, Covid-19 ve benzeri salgın hastalık sürecinde 
etkin korunma ve hızlı müdahale çalışmalarını sağlamak amaçlarıyla “Salgın Hastalıktan Korunma ve 
Yönlendirme Komitesi” kurulmuştur.  
 

Salgın Hastalıktan Korunma ve Yönlendirme Komitesi 

• Kurucu Temsilcisi& Genel Müdür 
• Okul Müdürlükleri  
• İşyeri Hekimi 
• İnsan Kaynakları Müdürü 
• İdari İşler, Satınalma ve Depo Yönetimi Sorumlusu 
• İç Kontrol ve Denetim Yöneticisi 

Komite, salgına yönelik, tüm fiziki alanları ve ilgili tüm tarafları kapsayan risk değerlendirmesi 
çalışmalarını yapmakta ve yapılan bu risk değerlendirmesi sonuçlarına göre de Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol İçin Eylem Plan (lar)ı hazırlatarak, planların uygulanmasını ve kontrollerini 
sağlamaktadır. 

Ayrıca; İşyeri Hekimiz Başkanlığında oluşturulmuş “Sağlık Danışma Kurulumuz”, Nisan 2020 tarihinden 

bu yana Covid-19 Pandemisi ile ilgili, hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıkların bulaşını 

sınırlamak ve kontrolü amacıyla enfeksiyon önleme ve kontrol işlemlerine dair çalışmalarını 

yürütmekte ve sıklıkla güncellemektedir. İdari kontroller, kurumsal düzeyde enfeksiyonun 

önlenmesine yardımcı olmak ve enfeksiyonun bulaşmasını kontrol etmek ve sınırlamak için 

uygulanmaktadır. 

Sağlık Danışma Kurulumuz ; Millî Eğitim Bakanlığı ve TSE ortak yayını olan “Eğitim Kurumlarında Hijyen 

Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”, T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 

Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve yayınlanan “COVID-19 (SARS-CoV-2 enfeksiyonu) temaslı 

takibi,  salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması“ ve yine T.C. 

Sağlık Bakanlığı, “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehber”lerini kaynak olarak alarak çalışmalarını 

yürütmekte, uygulanacak farklı tedbirler hakkında gerekli bilgilendirmeler ve yeni düzenlemeler de 

ayrıca takip edilmektedir. 

Komiteye bağlı kurul ve ekipler: 

Sağlık Danışma Kurulu Üyeleri İşyeri Hekimi 

İK Müdürü 

Okul Müdürleri 

 

İzolasyon Sorumluları Okul Hemşiresi 

 

Filyasyon/İletişim Sorumluları 

Veli -Öğrenci için Okul Müdürlüğü/ 0216 622 6510 

Personel için İK Müdürlüğü/ 0553 1665474 

Taşeron /Ziyaretçi için  İdari İşler/ 0552 2620146 

E-posta adresi epidemik@kp.k12.tr  

 

mailto:epidemik@kp.k12.tr
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Covid-19 Vakaları ile ilgili bildirim alındığında, temaslı/yakın temaslı olarak uygulanacak iletişim 

hiyerarşisi aşağıdaki gibidir. 

Veli -Öğrenci için : Okul Müdürlüğü,  temaslı/yakın temaslı öğrenci, öğrenci velisi ve resmi kurumlar,                                                                                                                                 
Personel için: İnsan Kaynakları Müdürlüğü, temaslı/yakın temaslı çalışanlar ve resmi kurumlar,                                                                                                                                             
Taşeron-Ziyaretçi için: İdari İşler, temaslı/yakın temaslı kişiler ve resmi kurumlar İle iletişim kurar. 
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- Okul binalarımızın girişlerinde ve içerisinde görülebilecek yerlere, sosyal mesafe kuralı ile 
ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek belirlenmiştir. Ayrıca 
görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (sosyal mesafe, hijyen, 
maske kullanımı, el temizliği, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır.  

- Okullarımıza girişte bütün öğrencilerimiz dezenfektan paspaslara, ayakkabılarının altı 
tamamen ıslanana kadar bastıktan sonra giriş yapacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz Okul 
binalarımızın giriş kapılarında temassız ateş ölçer ile ateş kontrolleri yapıldıktan sonra içeri 
alınacaktır. Okullarımıza randevu sistemi ile ziyaretçi kabul edilecektir. Rutin veli 
görüşmeleri daha sonra ayrıntıları duyurulacak şekilde yapılacaktır. 
 

- Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe kuralına 
uymak zorundadır. Öğrenciyi okuldan alıp okula bırakacak velinin, okul içerisine zorunlu 
olmadıkça girmesine izin verilmeyecektir. Öğrenciyi okuldan alıp okula bırakacak velinin 
aynı kişi olmasına dikkat edilmelidir. Sokağa çıkış saatleri dikkate alınarak mümkün ise 65 
yaş üstü kişilerin öğrencileri okula bırakmaması gerekmektedir. 

  

- Servis kullanmayan ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin velileri, çocukların okula bırakılması 
ve alınması sırasında, okul giriş ve çıkış saatlerine uygun olarak okul yönetimi tarafından 
bahçede tahsis edilen alanı kullanacaklardır.   

 

- Anaokulumuzda, servis kullanmayan öğrencilerin okulumuza bırakılması ve alınması 
anaokulumuzun dış kapısında gerçekleşecektir. Öğrencilerimiz, sınıflarına asistan 
öğretmenlerimiz tarafından götürülecektir. Okul çıkış saatinde de aynı şekilde velilerine 
teslim edileceklerdir.  Öğrencilerin teslim edilmesi ve alınması sırasında personel ve veliler 
maske kullanmak ve sosyal mesafe kuralına uymak zorundadır. Öğrenciyi okuldan alıp 
okula bırakacak velinin aynı kişi olmasına dikkat edilmelidir. Sokağa çıkış saatleri dikkate 
alınarak mümkün ise 65 yaş üstü kişilerin öğrencileri okula bırakmaması gerekmektedir. 

 

- Anaokulumuzda kapı girişindeki yoğunluğu azaltmak ve olması gereken sosyal mesafeyi 
sağlamak adına servis kullanan öğrencilerimiz, bahçe kapısından okula giriş yapacaklardır. 
Bu kapıda, nöbetçi öğretmen ve müdür yardımcısı tarafından karşılanarak sınıflarına 
yönlendirileceklerdir. Servis rehberlerinin okulun içine girmelerine izin verilmeyecektir. 
Okul çıkış saatlerinde de nöbetçi öğretmenler tarafından servislerine teslim edileceklerdir. 

 

- Anaokulu öğrencilerimizin okuldan ayrılışından sonra bahçe temizliği ve dezenfekte 
işlemleri yapılacağı için okul saatinin bitiminde bahçemiz kapatılacaktır.  

 
- Öğrencilerimizin okula gönderilmeden önce, velileri tarafından evde ateş ölçümü 

yapılmalıdır. Ateş (37,5 derece ve üzeri), öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi 
olan öğrencilerimizin okula gönderilmemesi gerekmektedir. Okul saatleri içerisinde ateş, 
öksürük ve solunum sıkıntısı yaşayan öğrenciler en kısa sürede, belirlenmiş karantina 
alanlarına alınacaktır ve velilerine bilgi verilecektir. 
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- Okullarımızda öğretmen, öğrenci veya personelimizde Covid-19 şüphesi olması veya teşhis 
edilmesi durumunda uygulanacak protokoller, T.C. Sağlık Bakanlığının rehberine göre 
belirlenmiş ve bu konuda tüm hazırlıklar yapılmış olup uygulama bu kapsamda 
gerçekleştirilecektir.  

 
- Okullarımıza maskesiz girişe izin verilmeyecektir. Gerekli maske tedariki yapılmış olup tüm 

öğretmen, öğrenci ve personelimiz maske kullanacaktır. Maskenin ağzı ve burnu tamamen 
kapatması, maskenin ön yüzüne temas edilmemesi ve lastiklerinden tutarak çıkarıldıktan 
sonra kapaklı çöp kutularına atılması gerekmektedir. 

 
 
 

 
 

 

- Tüm sınıflarımızda, her sırada bir öğrenci için ve aralarında sosyal mesafe olacak şekilde 

oturma düzenleri oluşturulmuştur. Öğrenciler, sınıflara girmeden ellerini dezenfekte 

edeceklerdir. 

 

- Öğrencilerimiz sadece kendilerine ait kitapları ve araç-gereçleri (kalem ve silgi dahil) 

kullanacaklardır. Birbirleriyle paylaşmayacaklardır. 

 

- Öğrencilerimiz, sınıflarında bulunan dolaplara eşya koymayacaklardır. Günlük olarak 

kullandıkları defter, kitap ve çalışma malzemelerini ders programları ve öğretmenlerinin 

yönlendirmesi doğrultusunda çantalarında getirip götüreceklerdir. 

 

- Teneffüsler ve öğle yemeği araları yeniden planlanmıştır. Teneffüslerde ve yemek 

aralarında sosyal mesafe kuralları uygulanacak ve öğrencilerin dersten çıkmaları kademeli 

olarak sağlanacaktır.  

 

- Teneffüslerde sesli uyarı sistemi ile bilgilendirmeler yapılacaktır.  Teneffüs saatlerinde 

sınıfların etkin havalandırılması için planlamalar yapılmıştır. Ayrıca teneffüs saatlerinde 

öğrenciler arasındaki mesafe, nöbetçi öğretmen ve okul yöneticileri tarafından kontrol 

edilecektir. 

 

- Okul binalarımızda bulunan revirlerimiz, sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiştir. 

Revirlere girişte aynı anda sadece bir kişi kabul edilecektir. El antiseptiği uygulanarak eller 

dezenfekte edilecektir. Yüzeylere mümkün olan en az şekilde temas edilmesine özen 

gösterilecektir.   

 

- Tuvaletlerde yoğunluk olmaması için öğrencilerin tuvalet kullanımları sınıf ve şubelere göre 

“teneffüs saatlerinin öncesi”, “teneffüsler” ve “teneffüs bitiminin sonrası”nda olmak üzere 

ayarlanacaktır. 

 

- Okul açılışında özellikle küçük yaş gruplarına tekrar, doğru el yıkama eğitimi verilecektir. 

Okul tuvaletlerinde sosyal mesafe kuralı gözetilecek şekilde, aynı anda üç öğrenciden 

fazlası girmeyecektir. 
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- İlkokul -Ortaokul ve Lise binamızda bulunan kütüphanelerimizde, oturma düzeni sosyal 

mesafe kuralına göre yapılmıştır. Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (sosyal 

mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) 

asılmıştır.  

 

- Öğretim yılı başında sosyal mesafe kuralına göre aynı anda en fazla sayıda kütüphanede 

bulunabilecek öğrenci sayısı belirlenecektir. Bu sayıdan daha fazla öğrenci kütüphaneye eş 

zamanlı olarak kabul edilmeyecektir. Kütüphane kullanımı iş akışı, okul yönetimi tarafından 

belirlenecektir. 

 

- Salgın döneminde asansörler kullanılmayacaktır. Asansörler, sadece merdiven kullanmaya 

engeli olan öğrenci ve personel tarafından kullanılacaktır. 

 

- Asansörlerde kişilerin durması gereken yerler belirlenmiştir. Aynı anda en fazla iki kişi 

asansörü kullanacaktır. 

 

- Konferans salonlarında oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 

düzenlenmiştir. Toplu etkinlik yapılması önerilmese de zorunlu durumlarda konferans 

salonu yarı kapasite ile kullanılacaktır. 

 

- Konferans salonlarının girişinde herkes el antiseptiği kullanarak ellerini dezenfekte 

edecektir.  Konferans salonlarının havalandırma sistemi dışarıdan taze hava alacak şekilde 

ayarlanmış, havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmıştır. Sistemin 

Temiz hava çekme debisinin artırılması sağlanmıştır. 

 

- Spor salonlarının havalandırma sistemi dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmış, 

havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmış, temiz hava çekme debisinin 

artırılması sağlanmıştır. 

 

- Spor salonları girişinde herkes el antiseptiği kullanarak ellerini dezenfekte edecektir. Beden 

Eğitimi dersi öğretmenlerimiz, öğretim programını güncellemişlerdir. Beden eğitimi 

derslerinde, ortak malzeme kullanımı en aza indirgenecektir.  

 

- Spor salonlarının ve soyunma odalarının kullanılması gerektiğinde bu alanlarda sosyal 

mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecektir. Her kullanımdan sonra spor salonları ve 

soyunma odaları havalandırılacak, gerekli temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılacaktır. 

 

- Bürolarda ve öğretmenler odalarında her birey, kişisel kırtasiye malzemelerini 

kullanacaktır. Ortak kullanılan telefon, bilgisayar ve ekipmanlar kullanımdan önce ve sonra 

%70 alkolle temizlenecektir. Bu alanlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak kullanılacaktır. 

Sık sık pencereler açılarak havalandırma yapılacaktır.  

 

- Havalar izin verdiği sürece, öğrenciler bahçeyi sosyal mesafe kurallarına uyarak 

kullanacaklardır. Bahçe ve oyun alanlarının kullanımı, okul yönetimince yapılacak 

planlamaya göre dönüşümlü olacaktır. Ayrıca ders saatlerinin artırılması hazırlık ve 

planlamalarına göre bahçede ders yapılabilecektir. 

 

- Bahçeden okul binasına girerken öğrenciler el antiseptiği uygulayarak ellerini dezenfekte 

edeceklerdir. 
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- Anaokulu sınıflarımızda sıklıkla temizlenmeye ve yıkanmaya uygun oyuncaklar 

bulundurulacaktır. Bu oyuncaklar öğrencilerin kullanımından sonra sınıf dışına alınarak 

temizlenecektir. Temizliği zor olan bez, pelüş ve tüylü oyuncaklar kullanılmayacaktır. 

 

- Anaokulumuzda öğrencilerimizin yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak planlanan sosyal 

mesafe ve hijyen kuralları ile ilgili oyun ve etkinlikler, ders programlarına eklenmiştir. Masa 

başı çalışmaları, çember zamanı, oyun etkinlikleri vb. etkinliklerde öğrencilerimizin sosyal 

mesafe kurallarına göre oturma düzeni uygulanacaktır. 

 

- Anaokulumuzda teneffüs ve bahçe/balkon kullanım saatleri farklı sınıflardan öğrencilerin 

birbirleriyle temas etmelerine olanak vermeyecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz 

teneffüse çıktıkları zaman sınıfları doğal yollar ile havalandırılıp sınıf masalarıyla iskemleleri 

dezenfektan ile silinecektir. 

 

- Her anaokulu öğrencisinin boya, kalem, fırça vb. malzemelerinin bulunduğu bir çalışma 

kutusu olacak ve kendi kutusunda bulunan malzemeleri kullanması sağlanacaktır. 

Kutularda bulunan malzemeler, gün sonunda temizlenerek bir sonraki okul gününe 

hazırlanacaktır. 

 

- Anaokulumuz dahil olmak üzere sınıflar arası malzeme ve oyuncak değişimi yapılmayacak, 

öğrencilerimizin evlerinden oyuncak getirmelerine izin verilmeyecektir. Öğrencilerimizin 

yedek kıyafetleri okul çantalarında bulundurulacak, değiştirilen kıyafetler kapalı poşetler 

içinde okul çantalarına konularak evlere gönderilecektir. 

 

- Anaokulumuzda bahçe kullanım saatleri, her sınıfın ders programında yer alacaktır. 

Bahçeyi her kullanımından sonra oyuncaklar silinerek bir sonraki sınıfın kullanımına hazır 

hâle getirilecektir. 

 

- Okullarımızda bulunan merdiven tırabzanları, öğrencilerimizin yemekhaneye iniş ve 

çıkışları öncesinde ve sonrasında silinerek temizlenecektir. Anaokulumuzda sınıf içlerinde 

yer alan, öğrenci lavabo ve tuvaletleri her kullanımdan sonra temizlenecektir. 

Öğrencilerimiz, okul binalarımızın içerisinde ve katlarda bulunan tüm lavabo ve tuvaletleri 

nöbetçi öğretmenlerimizin gözetiminde ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde 

kullanacaklardır. 
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- Yurt dışına seyahat eden ve/veya edecek olan çalışanlarımızdan seyahatten döndükten 

sonraki ilk 10-14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları istenecektir. Doktor 
muayenesi sonucunda konulan teşhis ve çalışanın okula devam etmesinde sakınca olup 
olmadığını belirten sağlık raporu okul yönetimin eve İK Müdürlüğüne sunulması 
zorunludur. 

 
- Okullarımıza girişte tüm öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız, dezenfektan paspaslara, 

ayakkabılarının altı tamamen ıslanana kadar bastıktan sonra giriş yapacaktır. Ayrıca Okul 
binalarımızın giriş kapılarında temassız ateş ölçer ile ateş kontrolleri yapıldıktan sonra içeri 
alınacaktır.  
 

- Öğretmenler ve çalışanlar, okula giriş yaptıktan sonra mesai bitene kadar okuldan 
ayrılmayacaktır. 

 
- Tüm öğretmenler ve çalışanlar, okulda bulundukları süre içinde kişisel koruyucu 

ekipmanlarını (maske, siperlik) kullanacaklardır. 
 

- Tüm öğretmenler ve çalışanlar; okullarımızın ortak alanlarında (bahçe, derslik, öğretmenler 
odası, bürolar, koridorlar, yemekhane, servis, lavabo, kütüphane, asansör, tuvaletler vb. 
alanlarda) hijyen kurallarına, maske kullanımına ve sosyal mesafe kuralına uymakla 
yükümlüdürler.  

 
- Her öğretmen ve çalışan, kendi kişisel kırtasiye malzemelerini kullanacak ve bu 

malzemelerin dezenfeksiyonuna önem gösterecektir. 
 

- Gün içinde belli aralıklarla telefon, bilgisayar, fare, klavye vb. ekipmanlar dezenfektan ile 
temizlenecektir.  

 
- Bilgisayar ve ekipmanların ortak kullanımını en aza indirmek için öğretmenler, kişisel 

bilgisayarlarını kullanmayı tercih etmelidirler. 
 

- Okul saatleri ve gün içerisinde, çay ocaklarına görevliler dışında öğretmen ve personel 
girmeyecektir. Talepler, çay ocağı görevlisi tarafından karşılanacaktır. 

 

- Tüm çalışanların temasta olduğu kişilerde ya da ailesinde Covid-19 tespit edilmesi ve/ veya 
karantina koşullarına dahil olduğunda ilgili yöneticisine / IK bölümüne test sonucu 
beklenmeden bilgi vermesi gerekmektedir. 
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- Yurt dışına seyahat eden ve/veya edecek olan öğrenci ve velimizden seyahatten 

döndükten sonraki ilk 10-14 gün içinde en yakın sağlık merkezine başvurmaları 
önerilmektedir. Doktor muayenesi sonucunda konulan teşhis öğrencinin okula devam 
etmesinde sakınca olup olmadığını belirten sağlık raporu velisi tarafından okul yönetimine 
sunulmalıdır. 
 

- Öğrenciler, okulun her alanında (Bahçe, Derslik, Kütüphane, Yemekhane, Tuvaletler, Spor 
Salonları, Konferans Salonları, Asansörler, Servis vb. alanlarda) sosyal mesafe ve hijyen 
kuralına dikkat etmelidir. 
 

- Servis kullanan öğrenciler, servise bindikleri andan itibaren inene kadar maskelerini 
takmalı ve çıkarmamalıdır. 
 

- Öğrenciler, gün içinde maskelerini değiştirmeleri gerektiğinde sınıf içlerinde bulundurulan 
tıbbi maskeleri kullanacaklardır. İsteyen öğrenciler yanlarında yedek tıbbi maske ve/veya 
yıkanabilir bez maske getirebilirler.   

 
- Öğrenciler, dersliklerde, yemekhanede ve serviste kendileri için belirlenmiş oturma 

planına göre oturmalıdır. 
 

- Öğrenciler, tüm eşyalarını bireysel kullanmalı ve hiçbir eşyayı arkadaşlarıyla ortak 
kullanmamalıdır. 

 
- Öksürme ve hapşırma durumunda, adabına uygun (tek kullanımlık kâğıt mendil kullanma 

veya kol içine öksürme/hapşırma) davranılmalıdır. 
 

- Gün içinde ateş, öksürük, halsizlik, ishal, kusma belirtileri gösteren öğrenci, en kısa sürede 
okul revirine başvurmalıdır. 
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- Yemekhane girişlerine hijyenik paspas ve dezenfektan istasyonları kurulmuştur. Ayrıca 
görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (sosyal mesafe, hijyen, 
maske kullanımı, el temizliği, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 
  

- Öğrencilerimiz yemekhaneye kendi gruplarıyla ve okul yönetimi tarafından yapılacak 
planlamaya göre gideceklerdir. Yemekhanelerde oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına 
uygun olarak düzenlenmiştir. Maske kullanımı ve hijyen kurallarına riayet edilecektir. 

 

- Yemekhane görevlileri tarafından kâğıt kılıf içerisine konularak hazırlanan çatal, bıçak ve 
kaşık uygulamasına geçilmiştir. Yemekhanede kapalı bardak sular kullanılacaktır.  

 
- Her öğrenci, yemekhaneye girmeden önce kurallara uygun olarak ellerini yıkayacak ve 

dezenfektan ile ellerini dezenfekte edecektir. Her öğrenci, öğretim yılı başında belirlenen 
oturma planına ve sosyal mesafe kuralına göre yemekhanede hep aynı yerde oturacaktır. 

 
- Anaokulumuzda sabah kahvaltıları, küçük ve orta grup öğrencilerimiz için kapalı kaplar 

içerisinde ve sınıflarında servis yapılacak şekilde uygulanacaktır. Büyük grup öğrencilerimiz 
ise sabah kahvaltılarını yemekhanede yapacaklardır. Öğle yemekleri için yemekhane 
kullanımı, öğrencilerimiz arasında uygun sosyal mesafeyi sağlamak üzere iki grup olarak ve 
farklı saatlerde yapılacak şekilde planlanmıştır.  İkindi kahvaltıları ise tüm yaş gruplarında 
sınıflarda yapılacaktır. 

 

- Tüm öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız, yemekhanelerde sosyal mesafe düzenine ve 
oturma planına göre ayrılmış yerlerde oturacaktır. Maske kullanımı ve hijyen kurallarına 
riayet mecburidir. 

 
- Yemek menü planlamasında açık büfe kaldırılmıştır. Bunun yerine tek kullanımlık kaplarla 

bu hizmet sağlanacaktır.  
 

- Yemekhane görevlileri; tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme 
kullanmaktadırlar. Hijyenin ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis 
yapacaklardır. 

 

- Yemekhanede yemek öncesi gerekli hijyen kontrolleri, nöbetçi öğretmen ve idari personel 
tarafından yapılacaktır. 

 
- Yemekhanelerimizdeki tüm bulaşık makineleri yenilenmiştir ve bütün yıkamalar yüksek 

sıcaklıkta yapılmaktadır. 
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- Okul servis araçları, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş 
ölçütlere uygun olarak gün sonunda hijyenik sıvı ile dezenfekte edilecektir. Servis 
araçlarının giriş kapılarında el antiseptiği bulundurulacaktır.  
 

- Turunu tamamlayan her servis aracında sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, kol 
dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve 
deterjanlı bezle silinecek, ardından 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya en az 
%70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilecektir. Temizlik, yolcu olmadığı durumlarda 
yapılacak ve sonrasında bir dakika beklenip havalandırılacaktır. 

 

- Servis araçlarına binmeden önce tüm öğrencilerimizin ateşi temassız ateş ölçerlerle servis 
sorumluları tarafından ölçülecek, ateşi 37,5 derece üzeri ve salgın hastalık belirtileri olanlar 
(ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) öğrenciler servise alınmayacak velisine 
ve daha sonra okul yönetimine bilgi verilecektir.  

 
- Servise binen tüm öğrencilerin her gün kaydı tutulacak olup, Covid-19 tespit edilen öğrenci 

olduğu takdirde kendisi ile aynı servisi kullanan tüm öğrencilerin 14 gün boyunca takibinin 
yapılması için aileye gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. (Filyasyon yöntemi uygulaması) 

 
- Servis araçlarının içine yolcuların görebileceği bir yere, COVID-19 bilgilendirme afişleri 

asılacak; servis araçlarına serviste isim kaydı olanların dışında personel ve öğrenci dahil 
misafir alınmayacaktır.  

 

- Servis şoförü ve servis hostesi, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve 
aracın içinde usulüne uygun olarak mutlaka tıbbi maske kullanacaktır. Servis bekleyiş, biniş 
ve inişlerde sosyal mesafe kurallarına uyacak ve maske kullanacaktır. 

  
- Servis kullanan herkes, servise bindikleri andan itibaren maskelerini takacak ve inene kadar 

çıkarmayacaktır. Öğretim yılı boyunca her öğrenci, eğitim yılı başında kendisi için 
belirlenmiş numaralı koltuğa oturacaktır. Servislerde çocuklarımızın oturma düzeni 
değişmeyecektir ve her çocuk hep aynı yere oturtulacaktır. Servis aracında bir mecburiyet 
olmadıkça su dâhil içecek ve yiyecek tüketilmeyecektir. 

 
- Tüm servislerimizde el dezenfektanı ve yedek maske bulundurulacaktır. Öğrencinin servise 

verilmesinin ve servisten alınmasının aynı kişi tarafından yapılmasına dikkat edilecektir. 
(Kronik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü kişilerin, öğrenciyi araca teslim etmemesine veya 
teslim almamasına dikkat edilmelidir.) 

 

- Servis araçlarında klima, iç hava sirkülasyonunu kapalı tutacak ve temiz hava sirkülasyonu 
sağlayacak şekilde ayarlanarak kullanılacaktır. 
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- Okul saatlerinde, öğretmen veya çalışanda salgın hastalık belirtileri görülürse (ateş, 
öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) kişi öncelikle okul revirine yönlendirilir. Okul 
sağlık çalışanı (okul hemşiresi) tarafından salgın hastalık belirtisi tespit edilmişse, öğretmen 
veya çalışan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.  
 

- Okul sağlık çalışanı (okul hemşiresi) salgın hastalık belirtileri görülen öğrenciyi okul 
yönetimi tarafından belirlenen refakatçi nezaretinde, izolasyon odasına götürür ve ilgili 
müdür yardımcısına bilgi verir.   

 

- Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrencinin velisi, ilgili müdür yardımcısı tarafından 
bilgilendirilir. Velinin, öğrencisini en kısa sürede alması sağlanarak veli, en yakın sağlık 
kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşuna yönlendirilen veli, çocuğunun sağlık durumu 
hakkında okul yönetimini bilgilendirir. 

 

- Kendisi ile aynı ortamda yaşayan aile üyeleri veya yakın temasta olduğu kişiler arasında 
Covid-19 teşhis edilen tüm çalışanlarımızın bu bilgiyi okul yönetimi/İK Müdürlüğüne 
bildirmesi zorunludur.  

 

- Salgın hastalık belirtisi gösteren öğrenci, öğretmen ve çalışan ile yakın temaslı kişiler 
belirlenerek bu kişilere gerekli bilgilendirme yapılır ve karantina süreci başlatılır. Salgın 
hastalık belirtisi gösteren öğrenci, öğretmen ve çalışanın kullandığı alanlar boşaltılıp 24 
saat süreyle havalandırıldıktan sonra temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılır. 
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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI UYGULAMALARI 
 
1. OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN 

UYGULAMALAR  

Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından önerilmiş olan Enfeksiyon Kontrol Önlemlerine tam 

olarak uyumun olmadığı durumlarda, tek bir pozitif vakanın tespit edilmesi ile tüm sınıf ve öğretmenler 

yakın temaslı kabul edilir.  

Sınıfların en fazla 15 öğrenci ile sınırlı olmasına özen gösterilmelidir.  

Öğrenciler okullarda olduğu sürece öğretmenlerinin kontrolü altında olmalı; ders araları, okul girişleri 

ve çıkışları da dâhil olmak üzere öğrenciler sürekli kontrol edilmelidir. Öğrencilerin öğretmen 

kontrolünde olmadığı zaman dilimi var ise temas yönünden yakın temaslı kabul edilmelidir. 

Aynı sınıfta eş zamanlı (14 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler 

yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır.  

1.1. Bir sınıfta öğrencilerden herhangi birine COVID-19 pozitif tanısı konulması durumunda;  

A. Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske 

kullanması hâlinde,  

» Diğer öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.  

» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla eğitim vermeye devam 

eder. 

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, okul tarafından 14 gün 

boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri 

gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan 

farklılaştırılması sağlanmalıdır.  

Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun 

değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder; aksi 

durumda ise vaka olarak kabul edilir.  

» Öğrencinin pozitif vaka çıkması durumunda;  

» Aynı sınıfta 2. kez vaka çıktığı için sınıf öğretmeni dahil öğrencilerinin tamamı yakın temaslı olarak 

kabul edilir.  

» Öğretmenin pozitif vaka çıkması durumunda;  

» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa, 

» İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul edilir.  

» Diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak koşuluyla okula devam eder. 

» Temaslı öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez 

semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul 

tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve 

bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna 

yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder veya vaka olarak kabul 

edilir.  
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» Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise,  

» Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, okul tarafından 14 gün 

boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri 

gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler 

sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam eder 

veya vaka olarak kabul edilir.  

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske 

takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;  

» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.  

» Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.  

Öğretmenlerin, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom 

sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya 

yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine 

göre okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.  

C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;  

» Sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir.  

» Vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.  

1.2. Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;  

A. Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması 

hâlinde,  

» Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.  

» Diğer öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.  

» Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün 

boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri 

gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.  

» Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık 

kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.  

B. Öğretmen(ler)in kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske taktığı, öğrencilerin maske 

takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;  

» Pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir, kuralına uygun maske takmak 

koşuluyla okula devam eder.   

» Diğer Öğretmen(ler) temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.  

» Diğer öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul tarafından 14 gün boyunca 

en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve 

bunlar kayıt altına alınır.  

» Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun 

değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir,  
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C. Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;  

» Öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar yakın temaslı kabul edilir.  

» Tüm öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.  

1.3. Servislerde, öğrencilerden birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması durumunda;  

A. Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske 

kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda;  

» Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve gönderilerek 10 gün boyunca 

temaslı takibine alınır.  

» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder. Semptomlar 

açısından kendini takip eder.  

B. Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak 

şekilde maske kullanması halinde,  

» Diğer Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.  

» Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla 

çalışmaya devam eder.  

1.4. Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 

döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 

KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik 

yapılır.  

1.5. COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne 

göre takip edilir. 

1.6. Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği 

ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.  

1.7. Okul öncesi, 1, 2 ve 3. sınıflarda kalem, silgi açacak vb. malzeme alışverişi sık olması nedeniyle 

pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın 

temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır.  

1.8. Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda 

bu sınıftaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca 

temaslı takibine alınır. 

Not: Varyant suşlara yönelik Sağlık Bakanlığının farklı bir izolasyon ve karantina önerisi mevcut ise buna 

göre düzenleme yapılır. 

Ayrıca; 

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi Kapsamında; 

2. SAĞLIK ÇALIŞANLARI HARİCİNDE KALAN TEMASLI TAKİBİ 

Yakın temaslı olarak değerlendirilen kişiler son temaslarından sonraki 14 gün boyunca karantinaya 

alınmalıdır, Karantinaya alınan kişiler COVID-19 semptomları açısından telefon ile sorgulanarak 

izlenmeli, gerekir ise ev ziyareti yapılmalıdır. 

Temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilmeli ve aile hekimleri ile birlikte 

yürütülmelidir. 
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Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, semptomatik vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 

2 gün (48 saat), asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2 gün (48 saat) 

içinde temaslı olan kişiler değerlendirmeye alınır. 

Kesin COVID-19 tanısı almış ya da iki doz aşı olmuş kişiler (ikinci doz uygulamasının üzerinden 14 gün 

geçmiş olmak kaydı ile tanı aldığı ya da 2. aşı dozundan 14.günden sonraki 3 ay içerisinde başka bir 

COVID-19 vakası ile temasının olması durumunda temaslı olarak değerlendirilirler; yakın temaslı 

kapsamında olanlar 14 gün süreyle karantinaya alınır. 7. gün yapılan PCR testi sonucu negatif ise 

karantinaları sonlandırılır. Ancak hane halkı ya da hizmet verdikleri kişiler arasında risk grubunda olan 

kişiler varsa, 14 gün süre ile bu kişilere yakın temastan ya da hizmet vermekten kaçınırlar, kişiler 

kendilerini semptom takibine alırlar. Yukarıda tanımlanan durumların üzerinden 3 aydan fazla bir 

zaman geçmişse, bu kişiler rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilir. Bilinen bir immün süpresif 

hastalık tablosu olan veya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler bu kapsamda değerlendirilmez ve süreye 

bakılmaksızın COVID-19 vakası ile temas durumu değerlendirmeye alınır.  

Bilinen bir immün süpresif hastalığı, defekti olan veya immünsüpresif ilaç kullanan kişiler. süreye 

bakılmaksızın rutin temaslı algoritmasına göre değerlendirilir.  

Temaslı bireyde semptomların ortaya çıkması halinde PCR testi yapılmalıdır. Sonucun pozitif çıkması 

durumunda kişi Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda izolasyona alınır ve tedavisi yapılır.  

İkinci kez enfeksiyon tanısı alan kişilerden PCR ve ELİSA ile antikor testi için solunum yolu numunesi 

(varyant ve sekanslama açısından çalışılmaya uygun örnek taşıyabilen VTM ile) ve kan örneği alınır 

(serumu ayrılarak) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne gönderilir.  

Sağlık Bakanlığı tarafından endişe verici varyant (VOC) olarak belirlenen SARSCoV-2 varyantları taşıdığı 

saptanan kişiler belirlenmiş alanlarda izole edilmelidir. Bu varyantları taşıyan kişilerin yakın temaslıları 

da benzer şekilde belirlenmiş alanlarda karantina altına alınmalıdır. 

A. Olası COVID-19 vakası tespit edildiğinde temaslılara yönelik yapılması gerekenler  

Olası COVID-19 vakası tespit edildiğinde;  

1. Numune alınan hastalar numune sonuçları çıkana kadar evde izole olarak kalır. Kişiler numune 

verdikten sonraki 4. saatten itibaren Hayat Eve Sığar uygulamasında 20 saat süre ile riskli olarak 

gösterilir. Numune veren kişilere izolasyon durumu ile ilgili bilgilendirme SMS mesajı olarak 

gönderilmektedir. Ayrıca bilgilendirme formu sağlık kurumu tarafından verilebilir.  

2. Numune alınan hastanın PCR sonuçları gelene kadar temaslı sorgulaması yapılmaz.  

3. PCR test sonucu negatif gelir ise temaslılara yönelik herhangi bir işlem yapılmaz.  

4. PCR test sonucunun pozitif gelmesi halinde, semptomatik vakalarda semptomların ortaya 

çıkmasından önceki 2 gün (48 saat), asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından 

önceki 2 gün (48 saat) içindeki temaslıları tespit edilir ve sisteme kayıt edilir. Temaslı 

değerlendirmesinde temas durumu (yakın temaslı/temaslı) sorgulanır. Yakın temaslı olarak 

değerlendirilen kişiler sisteme temas var olarak kayıt edilir.  

Hanede pozitif tespit edilen vakanın dışarıyla teması yoksa (yaşlı, bebek, yatalak vb.) ve pozitif vaka ile 

de yakın temas öyküsü saptanamaz ise asemptomatik aile içi vaka olasılığını saptamak amacıyla dış 

ortamla teması olan diğer hane halkı PCR ile taranır. 

B- Temaslı Değerlendirme Kriterleri 

1. Kimler Yakın Temaslı (Yüksek Riskli) Kişiler Sayılırlar?  

» COVID-19 hastası ile korunma önlemleri almadan (maskesiz veya maskenin uygunsuz kullanımı) 

teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda yüksek riskli temaslı olarak kabul edilir.  
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» COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede tek seferde 10 dakikadan uzun süreyle yüz 

yüze kalan, konuşan kişiler,  

» COVID-19 hastasına doğrudan bakım sağlayan kişiler,  

» COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler,  

» COVID-19 hastasıyla fiziksel temas eden kişiler (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılma vb.),  

» COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile veya COVID-19 hastasının hapşırma-öksürme 

gibi durumlarında korunmasız temas eden kişiler,  

» COVID-19 hastasıyla, iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen 

kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli olsalar bile),  

» COVID-19 hastasıyla aynı uçakta seyahat eden yolculardan iki ön, iki arka ve iki yan koltukta oturan 

(kişi koridorda oturuyorsa ön ve arka çaprazda oturan en yakın kişiler de temaslı olarak alınır) kişiler 

maske kullanımına bakılmaksızın,  

» COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayan kişiler, » COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar kişiler,  

» COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşan kişiler maske kullanımına bakılmaksızın, 

 » COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (uygun maske kullanımı var) önlemleri 

alınmış durumda;  

» COVID-19 hastasıyla aynı şehirler arası otobüste, tren kompartmanında seyahat eden kişiler. 

2. Kimler Temaslı (Düşük riskli) Kişiler Sayılırlar? 

 » COVID-19 hastası ile korunma önlemleri alarak (ağzı ve burnu kapayacak şekilde kuralına uygun 

maske takarak) teması olan kişiler aşağıdaki durumlarda düşük riskli temaslı olarak kabul edilir.  

» COVID-19 hastasıyla iyi havalandırılan aynı kapalı ortamda bulunmuş kişiler.  

» COVID-19 hastası öğrenci/öğretmen ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler ve öğretmenler  

» COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar,  

» COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar,  

» COVID-19 hastası ile damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma (maske hiç takılmamış veya uygun 

takılmamış) önlemleri almadan;  

» COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 2 metreden uzak 10 dakikadan kısa süre bulunmuş maskesiz 

kişiler  

C. Yakın Temaslı ve Temaslı Tespitinde Yapılması Gerekenler:  

1. Yakın Temaslı (Yüksek Riskli) Kişiler:  

» Temaslı algoritmalarına uygun olarak izole edilir.  

» Ekipler tarafından izolasyon ve izolasyon kuralları ile ilgili sözlü olarak bilgilendirilir, izolasyon kuralları 

hakkında hazırlanan broşür verilir.  

» Filyasyon ekipleri tarafından kullanılmakta olan FITAS program üzerinden kişinin akıllı telefonuna 

bilgilendirme linki gönderilir ve SMS onay kodu alınır. Akıllı telefonu olmayan veya internet çekmeyen 

yerlerde ise kişilere iki nüsha yazılı onam formu imzalatılır ve bir nüshası alınarak sağlık kurumuna 

getirilir.  

» Bu kişiler izolasyon süresince belirlenen aralıklarla telefon ile takip edilir.  
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» Yapılan takip sırasında kişiler hastalığa dair semptomlar açısından (ateş, öksürük, ishal, tat ve koku 

kaybı, ve/veya solunum yolu semptomları) değerlendirilir. Gerekli görülen durumlarda izole oldukları 

yerde ziyaret edilerek değerlendirme yapılabilir.  

2. Temaslı (Düşük riskli) kişiler: 

» Maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini COVID-19 semptomları açısından takip 

etmeleri konusunda bilgilendirilir.  

» Bu kişiler ev ortamı/iş ortamı dahil olmak üzere normal yaşantılarına maske takarak, fizik mesafe ve 

sık sık el yıkama kurallarına uyarak devam edebileceklerdir.  

3. Yakın temaslı veya temaslı kişilerde  

» Yakın temaslı kişilerde takip süreleri içerisinde COVID-19 semptomları gelişirse filyasyon ekiplerince 

numune alınması sağlanır, yakın temaslı kişiler semptomları nedeniyle hastaneye başvurmak isterse 

tıbbi maske takarak sağlık kurumuna başvurması sağlanır.  

» Temaslı kişilere COVID-19 semptomları gelişmesi durumunda tıbbi maske takarak sağlık kurumuna 

başvurması önerilir.   

4. Yakın temaslılarda karantinanın sonlandırılması  

Yakın temaslılar 14 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom 

gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR testi yapılmaksızın, 14. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler 

toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.  

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde,kapasitenin uygun olduğu 

durumlarda en erken 10. günde PCR testi yapılabilir. PCR testi negatif olarak sonuçlanan ve semptom 

gelişmeyen kişilerde 11. günden itibaren karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir 

şekilde 10. günden önce sonlandırılamaz (son üç ay içinde uygun aşılama sonrası yada hastalığı geçirmiş 

kişi temaslıları hariç).  

Yapılan test sonucu negatif çıkan çalışanların 11. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Karantinanın 10. 

gününde alınan PCR test sonucuna göre sonlandırılma uygulaması yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım 

evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanları gibi) bakım verilen 

alanlarda uygulanmaz.  

Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi 

havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir.  

Varyant Suşlar ile ilgili olarak;  

Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351), Brezilya (P1), Hindistan varyantı ve Sağlık Bakanlığı tarafından 

izlenmesi gerektiği bildirilen suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 14 gün 

olup, bu sürenin sonunda karantina sona erdirilebilir. Bu suşlarda karantinanın erken sonlandırılmasına 

yönelik test uygulanmaz.  

Aşılama sonrası;  

Daha önce iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, aşılama sonrası üç 

ay içinde COVID-19 vakası ile temas durumunda kişiler temaslı olarak değerlendirilir ve yakın temaslı 

olması durumunda 14 gün süreyle karantinaya alınır. Temas sonrası 7. günde yapılan PCR testi negatif 

olanların karantinası sonlandırılır.  

Aşılama sonrası üç ayın bitiminden itibaren COVID-19 vakası ile teması olması durumunda kişiler rutin 

temaslı algoritmasına göre değerlendirilir. Bu durum bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine 

bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektiren kişiler için geçerli değildir. 
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Aşılamadan sonra geçen süreye bakılmaksızın kişilerde COVID-19 uyumlu semptomlar gelişmesi 

durumunda PCR testi yapılır. PCR testinin pozitif çıkması durumunda izolasyonları ve tedavileri Sağlık 

Bakanlığı rehberlerine uygun şekilde yapılır. 

 
Evde veya hastanede izleme, Filyasyon aranması ve Temaslı izlemi, COVID-19 Hastalarında 
İzolasyonun Sonlandırılması tamamen T.C. Sağlık Bakanlığı talimatlarına göre yürütülür. 
 
 
 

 
 

- T.C. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html 
 

- T.C. Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve 

Filyasyon Rehberi 

https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66339/temasli-takibi-salgin-yonetimi-evde-hasta-izlemi-

ve-filyasyon.html 

 
- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve TSE, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve 

Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu 
http://merkezisgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/28133804_ETM_KURUMLARI
_KILAVUZ_BASKI_4.pdf 

 

- UNİCEF, Okulların Yeniden Açılma Rehberi 
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/Framework-for-reopening-schools-
2020.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66339/temasli-takibi-salgin-yonetimi-evde-hasta-izlemi-ve-filyasyon.html
https://covid19.saglik.gov.tr/TR-66339/temasli-takibi-salgin-yonetimi-evde-hasta-izlemi-ve-filyasyon.html
http://merkezisgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/28133804_ETM_KURUMLARI_KILAVUZ_BASKI_4.pdf
http://merkezisgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/28133804_ETM_KURUMLARI_KILAVUZ_BASKI_4.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2020-06/Framework-for-reopening-schools-2020.pdf
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EK-1 
 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 

 

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olması durumu ile aile 

içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane yatışı 

yapılan kişi varlığında ya da Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma 

getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.  

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu kuruma göndermeyeceğimi/getirmeyeceğimi ve  

göndermeme/getirmeme sebebimi okul yönetimine bildireceğimi, çocuğumu okula teslim 

edip/okuldan alırken belirlenen kurallara uyacağımı, ayrıca  Özel Küçük Prens Okulları tarafından 

hazırlanan SAJEV Covid-19 Kılavuzu’nu okudum, anladım ve bilgilendirildiğim kabul ve taahhüt ederim.                     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         ……./……./2021 

 

 

Taahhüt eden:                                                                                              Okul Yetkilisi: 

Veli/Vasinin Adı Soyadı:                                                                                   Adı soyadı: 

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                                                          Görevi: 

Okul No ve Sınıfı          :                                                                                          İmzası: 

Okul Adı                        : 
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T.C. Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklarca yapılacak açıklamalar doğrultusunda uygulanacak farklı 

tedbirler hakkında gerekli bilgilendirmeler yeni düzenlemeler ayrıca takip edilip yapılacaktır. 

 

           Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için 

              EL HİJYENİ TEMİZLİK+ MASKE KULLANIMI+ SOSYAL MESAFE UYGULAMASI 

 
 

 
 

 
 

 

 SAYGILARIMIZLA. 

      SAJEV ÖZEL KÜÇÜK PRENS OKULLARI 

 
 


