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1. TANIMLAR VE KISALTMALAR 

1.1. Kurumlar 

 
SAJEV   : Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı 
MEB   : T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 
SAJEV İKT  : SAJEV İktisadi İşletmesi 
SB   : T.C. Sağlık Bakanlığı 
 
SAJEV EĞİTİM KURUMLARI 
   : Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı, İktisadi İşletmesi 
                                             Özel Küçük Prens Okulları (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise) 
 
KP Lisesi  : Özel Küçük Prens Lisesi (Kampüs 1) 

 

1.2. Terimler 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hijyen  
: Sağlığın korunması ve hastalıkların yayılmasını önlemeye yönelik uygulama 
ve şartlar 

Sanitasyon  : Sağlıklı bir yaşam için temizlikle ilgili alınan önlemlerin tümü 

Vektör  
: Bir hastalık etkenini kaynağından alarak kendisi zarar görmeden bir başkaya 
taşıyan organizma 

Zoonotik  
: Omurgalı hayvanlardan insanlara geçen ve insanlardan omurgalı hayvanlara 
geçen enfeksiyon hastalıkları 

Dezenfeksiyon  
: Cansız cisimler üzerinde bulunan ve insanlarda hastalık yapan 
mikroorganizmaların çoğunlukla kimyasal yöntemler veya sıcaklık etkisi ile 
ortamdan uzaklaştırılması 

Dezenfektan  : Dezenfeksiyon işleminde kullanılan maddeler 

Antisepsi  : Canlı dokular üzerine uygulanan dezenfeksiyon işlemi 

Antiseptik  : Antisepsi için kullanılan kimyasal maddeler 

Kontamine  : Bulaşmış, kirlenmiş 

CAS  : Kimyasal bileşikleri tanımlamak için kullanılan sayı 

Biyosidal  
: İçerdikleri aktif maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen 
mikroorganizmalar ve kemirgenler üzerinde kimyasal ve biyolojik etki 
gösteren maddeler 

BBÖ  : Bulaş bazlı önlemler 

COVID 19  
: COV: Corona Virus, I:Infectious, D: Disease birleşerek COVID olmuştur. Bu 
hastalık ilk kez 2019 Aralık ayında tespit edildiği için sonuna 19 getirilmiştir. 

FFP  : Filtering facepiece 

KKD  : Kişisel koruyucu donanım 

SEKÖ  : Standart enfeksiyon kontrol önlemleri 
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2. GİRİŞ 

SAJEV Eğitim Kurumları (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 kendimiz ve çevremiz için güvenli ve 
sağlıklı bir ortam yaratmak önemli bir hal almıştır.  

 
“Bu sebeple; SAJEV Eğitim Kurumları olarak hijyen ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklara karşı, eğitimci, 
öğrenci, veli, paydaş ve tüm çalışanlarımızı, korumaya ve korunmaya yönelik olarak hijyen uygulamaları, 
bulaşın önlenmesi ve kontrol çalışmaları hakkında bilgilendirmek isteriz. 

 
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. 

 

2.1. Kapsam ve Amaç  

 

SAJEV Eğitim Kurumları olarak, Eylem planımız ve uygulamalarımız, hijyen, enfeksiyon önleme 

kontrol ve sanitasyon kaynaklı salgın hastalıklar için eğitimci, öğrenci, veli, paydaş ve tüm 

çalışanlarımızı kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 

 

Millî Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından yayımlanmış olan kılavuzlara uygun 

şekilde ve SAJEV Eğitim Kurumlarının çalışan sayısı, idari yapısı, faaliyetleri vb.  

hususlar göz önüne alınarak, eğitimci, öğrenci, veli, paydaş ve tüm çalışanlarımızı bilgilendirmek, 

uygulamaların yürütülmesini, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

 

3. SALGIN TÜRLERİ VE BULAŞ YOLLARI 

3.1. Salgın Türleri 

 

a. Sporadi: Bir enfeksiyon hastalığının değişik bölgelerde tek tük olgular halinde görülmesi (Kuduz) 

 

b. Endemi: Bir enfeksiyon hastalığının belirli bir ülke ya da bölgede iklim ve coğrafi koşullara bağlı 

olarak devamlı görülmesi (Sıtma, Şark çıbanı) 

 

c. Epidemi: Sporadik ya da endemik olarak bulunan bir hastalığın, uygun koşullarda hızla yayılarak 

salgın biçimine dönüşmesi (Bağırsak hastalığı, Grip, Tifo) 

 

d. Pandemi: Bir enfeksiyon hastalığının hızla yayılarak ülke ya da kıtalar arasında salgın yapması 

(Kuş gribi, SARS, HIV/AIDS, COVID-19) 
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3.2. Enfeksiyon Hastalıklarının Bulaşma Yoluna Göre Sınıflandırılması 

 

a. Solunum sistemi yolu: Birçok etken yeni konağa solunum yolu ile girer. Bu yolla giriş hasta veya 

taşıyıcılarla direkt temas veya enfekte damlacıkların solunan havaya karışması sonucu oluşabilir. 

Enfekte damlacıkların havaya karışması ise öksürme, hapşırma veya konuşma sırasında meydana 

gelebilir. Ayrıca hasta kişinin solunum yolundan girecek kontamine olmuş tozlar, vb. soluması 

aracılığıyla da bulaşma olabilir. Enfekte damlacıklarla bulaşan enfeksiyonlar üst ve alt solunum yolları 

hastalıklarıdır. Bunlar arasında en önemlileri pnömoni, bronkopnömoni, kızamık, kızamıkçık, 

boğmaca, grip, tüberküloz, streptokoksik enfeksiyonlar, solunum yolu şarbonu ve vebası, difteri, 

çiçek, su çiçeği, kabakulak ve menenjittir. 

 

b. Sindirim sistemi yolu: Enfeksiyon etkenlerinin yeni konağa sindirim yoluyla girişleri besinler, 

içecekler (su, süt vb.), kontamine eller, tırnaklar aracılığı ile olur. Çiğ yenilen yapraklı sebzeler, su ve 

içeceklerle bulaşan hastalıklar; tifo, paratifo, kolera, basilli dizanteri, enterovirus enfeksiyonları, 

poliomyelit, enfeksiyöz hepatit, amebiazis, helmint enfeksiyonları ve gıda zehirlenmeleri, süt, et, 

balık ve ürünleri ile bulaşan hastalıklar ise; tüberküloz (bovin tipi), şarbon, şap hastalığı, brusellozis, 

kist hidatik, tenyazis, salmonella gibi gıda zehirlenmeleridir. 

c. Temas yoluyla bulaşma: Bazı enfeksiyon etkenleri de temas yolu ile yeni konağa ulaşır. Direkt 

temas sonucu deri ve vücudun çeşitli bölgelerindeki mukozalar yoluyla patojen etkenler vücuda 

girer. Genellikle sağlam deriden birçok etken giremez; derideki travmalar, yaralanmalar, temizlik 

kurallarına uymama etkenlerin girişini kolaylaştırır. Çiçek, uyuz, kuduz, şarbon, lupus vulgaris ve 

mantar hastalıkları bu gruptaki hastalıklardandır. 

d. Vektörler (Aracı) yoluyla bulaşma: Bazı enfeksiyon etkenleri konakçılara aracılarla girer. Vektörle 

bulaşma mekanik veya biyolojik olabilir. Biyolojik vektörlerden bazıları pireler, keneler, bitlerdir. 

Mekanik vektörlere ise örnek olarak enjektörler, iğneler, cerrahi aletler, serum, plazma gibi 

maddeler verilebilir. 

4. SALGIN HASTALIKLAR 

4.1. En Sık Görülen Bulaşıcı Hastalıklar; 

Bu hastalıkların bazıları aşıların uygun ve tam olarak uygulanması; bazıları da hijyen şartlarına dikkat edilmesi ile 

önlenebilir. 

- NEZLE HASTALIĞI: Nazofarenjit ya da soğuk algınlığı olarak da bilinir. Üst solunum sisteminde oluşarak 
kolay şekilde yayılan ve en çok solunum yollarını etkileyen bir bulaşıcı hastalıktır. Tepkileri; hapşırma, 
burun akıntısı ve ateş yüksekliğidir. Acil tedavi gerektiren bir hastalık değildir. Hafif seyreder. Yaklaşık 1 
hafta sonra kendiliğinden geçmeye başlar. 
 

- GRİP HASTALIĞI: Halsizlik, vücutta yaygın ağrılar ve çok yüksek ateşle kendini gösteren, hapşırma ya da 
öksürme sonucu başkalarına geçen, viral bir hastalıktır. Virüs enfeksiyonu olduğu için tedavisi yoktur. 
Yaklaşık bir hafta içinde hastalık kendiliğinden iyileşecektir. Grip virüsü en yaygın ve en bulaşıcı 
hastalıklardan biridir. 

 
Grip hastalığına neden etken İnfluenza virüsleridir. İnfluenza A ve B insanlarda hastalığa sıklıkla neden 

olan tiplerdir. İnfluenza A'nın önemli iki alt tipi mevcuttur; İnfluenza A (H1N1) ve İnfluenza A (H3N2). 

Halk arasında domuz gribi olarak da adlandırılan (İnfluenza A H1N1) virüsü de mevsimsel grip 

virüslerindendir ve tüm influenza virüslerinin neden olduğu grip hastalığından korunma ve tedavi yolları 

benzerdir. 
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- ZATÜRRE HASTALIĞI: Genellikle, virüs veya bakteri gibi mikroorganizmaların enfeksiyonu sonucu 
akciğerlerin iltihaplanması durumudur. Yüksek ateş, balgamlı öksürük, solunum güçlüğü, halsizlik, 
titreme, mide bulantısı ve kusma zatürre belirtilerinden birkaç tanesidir. Erken teşhis edildiğinde evde 
dinlenerek ve bol su tüketerek 1 ila 2 hafta arasında geçer. Geç teşhis edildiğinde ise hastanede düzenli 
tedavi sonucu hasta iyileşir. 
 

- BRONŞİT HASTALIĞI: Bronşit, akciğerlerin hava yollarının iç yüzünün iltihaplanması sonucu oluşan bir 
hastalıktır. Akut bronşit ve kronik bronşit olmak üzere 2 farklı türü vardır. Belirtileri, balgamlı öksürük, 
halsizlik, soluk alıp vermede zorlanma ve şiddetli göğüs ağrılarıdır. Antibiyotik tedavisi hastalığın geçmesi 
için gereklidir. 

 

- SİNÜZİT HASTALIĞI: Yüz bölgesinde yer alan, burun ve göz çevresindeki içi hava dolu boşluklara “sinüs” 
adı verilir. Bu sinüslerin iltihaplanması sonucu “sinüzit” hastalığı meydana gelir. Sinüzitin en sık belirtileri: 
Şiddetli baş ağrısı, halsizlik, yüksek ateş, burun akıntısı, geniz akıntısı ve boğaz yanmasıdır. Doktor 
tarafından uygulanması gereken antibiyotik tedavisi ve tuzlu su spreyleri hastalığın iyileşmesinde önemli 
rol oynar. 
 

- KIZAMIK, SUÇİÇEĞİ, KIZAMIKÇIK, KIZIL: Okul çağı çocuklarında görülen döküntülü hastalıklardan 
kabakulak, kızamık, suçiçeği, kızamıkçık, aşı ile önlenebilir. Kızıl ise boğaz ağrı-sı, ateş, döküntü ile 
seyreden bir hastalıktır. Aşısı yoktur ve antibiyotik tedavisi ile düzelir. Boğaz kültürleri ile taşıyıcı çocuklar 
saptanıp tedavi edilebilir. 
 

- KABAKULAK: Çocukluk çağı hastalığı olan kabakulak da aşılama ile önlenebilir. Bir veya her iki kulak 
arkasında şişlik ve ateş ile kendini gösterir. Bu hastalıkları geçiren çocukların okula gönderilmemesi 
gerekir. Çünkü bu hastalıklar damlacık yolu ile bulaşır. Şişlikten 2 gün önce ve şiş-likten 4-5 gün sonra 
bulaşıcıdır. 
 

- HEPATİT A: Çocuklarda önemli olan bir diğer hastalık hepatit A' dır (sarılık). Özellikle dışkı ile kirlenmiş 
yiyeceklerle dışkı-ağız yoluyla bulaşan A tipi hepatit (sarılık) okul çocuklarında sık görülmektedir. 
Sarılıktan korunmanın yolu aşılama, gıda ve el temizliği ile mümkündür. Çocuklara mutlaka her gün okula 
gitmeden, el temizliğinin önemi anlatılmalıdır. Özellikle ilkokula yeni başlayan çocukların beslenme 
teneffüsünün ve tuvaletin ardından mutlaka ellerinin yıkanması sıkı sıkı öğütlenmelidir. 
 

- UYUZ VE BİT: Uyuz, bitlenme gibi hastalıklar da okul çocuklarının karşılaştığı önemli sorunlardandır. Bu 
hastalıkları önlemek için çocukların kişisel hijyen koşullarını yerine getirmelerinin sağlanması, hastaların 
saptanarak tedavi edilmeleri gerekir. 
 

5. HASTALIKLARDAN GENEL KORUNMA YOLLARI 

- AŞI İLE KORUNMA: Her yıl kış aylarının başında yapılması gereken grip aşısı, kış aylarında çocuklara 
bulaşması muhtemel hastalıklardan koruma sağlar. Size en yakın hastane veya sağlık ocağında grip aşısı 
yaptırılması önerilir. 
 

- HİJYEN İLE KORUNMA: Kış aylarında bulaşıcı hastalıklara yakalanmamak için dikkat edilmesi gereken 
konulardan biri el temizliğidir. Çocuklara hijyen konusunda yeterli eğitim verilmez ise havadaki 
bakteriler el yoluyla taşınabilir ve çocukların bir başkasına dokunması sonucu hastalıklar kolayca 
bulaşabilir. 

 

- BESLENME İLE KORUNMA: Beslenme düzensizliği bağışıklık sistemini zayıflatarak çocukların sık sık 
hastalanmasına yol açar. Doğal gıdalardan vitamin almak, düzenli beslenmek, taze sebze meyve 
tüketmek çocukları hastalıklardan korumada önemli rol üstlenir. 

 

- DİKKAT EDEREK KORUNMA: Hasta olduğu bilinen, şiddetli öksüren kişilerden çocuklar uzak durmalı, 
yakın temas kurmamalıdır. Bu bilincin çocuklara erken yaşlardan itibaren kazandırılması hastalıklardan 
korunmada çok önemlidir. 
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6. KORONAVİRÜS (COVID-19) 

 

Koronavirüsler bilimsel çevrelerde uzun süredir bilinen bir virüs grubudur. Bu virüslerin 

bazıları sadece hayvanlarda görülür. Çoğu insan ömrünün bir döneminde bu virüslerle temas 

eder ve hastalığı hafif veya orta şiddette üst solunum yolu enfeksiyonu olarak geçirir. Ancak 

risk grubu kişilerde ve bazı vakalarda ağır bronşit veya zatürreye yol açarak ağır tablolara 

sebep olabilmektedirler. Özellikle yaşlılar, kronik hastalığı olan ve 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 görüldükleri bölgelerde ve dünyada 

epidemi yapmışlar ve ölümlere sebep olmuşlardır. 

 

Çin’in özellikle 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 bu bölgelere 

yolculuk sınırlaması gibi birçok önleme başvurulması tavsiye edilmektedir. 2019-nCoV’ün 

kaynağının Wuhan bölgesindeki hayvan ve balık pazarından olduğu düşünülmektedir. 

 

Koronavirüsler (CoV), soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS-CoV) ve 

Ağır Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome,SARS-CoV) gibi daha 

ciddi hastalıklara kadar çeşitli hastalıklara neden olan büyük bir virüs ailesidir. 

 

Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili konular hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı web sayfası üzerinden daha 

ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. 

 

7. KORONAVİRÜS (COVID-19) GENEL UYARILAR 

Öğrencimiz ile ilgili velilerimize, çalışanlarımıza ve paydaşlarımıza; kendilerinde 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 okula gelinmemesi ve bu durumun okula bildirilmesi gerektiği 

konusunda bilgilendirilme yapılmış ve belirlenen kurallara uyulacağına dair taahhütname alınmıştır.   

Ref: Veli/Öğrenci Bilgilendirme Formu ve Taahhütname (EK-1)                                                                                                      
Personel Bilgilendirme Formu ve Taahhütname (EK-2) 

 
Bilindiği üzere, bir solunum yolu enfeksiyonu etkeni olan koronavirüs (Covid-19) ile alakalı   önlemleri; 

kişisel korumanızı sağlayabilmeniz için gerekli bilgileri sizinle paylaşma gereği duyuyoruz. Şu ana kadar, 

alınan önlemler eğitimci, öğrenci, veli, paydaş ve tüm çalışanlarımızın korunması amacını taşımaktadır. 

 

- El hijyeni salgın hastalık dönemlerinde özellikle önem kazanmaktadır. Eller sabunla en az 20 saniye 
boyunca düzenli olarak yıkanmalıdır. Eğer su ve sabun yoksa, alkol temelli dezenfektan solüsyonlar 
kullanılabilir. Her durumda, olabildiğince, yıkanmamış ellerle gözlere, burna ya da ağza dokunmaktan ve 
enfeksiyonu olduğu düşünülen kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır. 
 

- Ellerin temizliğinden emin olunmadan ağız, göz ve burunla eller temas ettirilmemelidir. 
 

- Özellikle dışarı çıkıldığında maske ve gerektiğinde eldiven kullanın ancak ne maskeye ne de eldivenli 
elin göze-ağza-burna götürülmemesi, kullanılan maske ve eldivenin bunlara dıştan, dokunulmadan 
çıkartılıp atılması bir daha kullanılmamasına özen gösterilmelidir. 
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- Tokalaşma, sarılma, öpüşme vb. davranışlardan sakınılmalıdır. Özellikle toplu ve kalabalık alanlarda 
maske kullanılmalı ve insanlarla mesafe korunmalıdır. Sosyal mesafenizi (minimum 2 metre) korumaya 
özen gösterin. Çok zorunlu değilse evde veya dışarıda toplu yemek ve toplantılardan kaçınılmalıdır. 
 

- Öksürme ve hapşırma gibi durumlarda burun ve ağız tek kullanımlık kâğıt mendiller yardımıyla 
örtülmelidir. Kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda dirsek içi de kullanılarak virüslerin yayılması 
önlenebilir. 

 

- Enfeksiyon hastalıklarından korumak için alabileceğiniz öncelikli tedbirlerden biri de beslenmede sebze 
ve meyveye ağırlık verilmesi olup bol sıvı tüketimi sağlanmasıdır.  Sağlıklı bir uyku düzeni de 
beslenmeden sonra vücudun direncini artıran en büyük etkenlerden birisidir. Ayrıca mevsime uygun 
kıyafetler giyilmesine özen göstermelidir. 

 

- Kişisel sağlığı ile ilgili endişe duyan ya da kendisini risk grubunda görenlerin, konu ile ilgili yöneticilerini 
bilgilendirerek, en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri gerekmektedir.  
 

- Fiziksel tedbirler dışında solunum yolu hastalıklarında; kuru öksürük, ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, burun 
akıntısı, vücut ağrıları, zatürre, solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ishal, bulantı, kusma, iştahsızlık hallerinde 
doktorunuza danışmanızı ve bu belirtilerin görülmesi halinde tedbir olarak okula gelinmeyerek bağlı 
olduğunuz yöneticinizi ve/veya İK Müdürlüğünü bilgilendirmeniz gerekmektedir.  

 

- Kurum genelinde dışarıdan gelen misafirlerimiz/velilerimiz ile mümkün olabildiği kadar yüz yüze 
toplantılar /görüşmeler yerine telefon ve/veya konferans görüşme araçları (Skype vb.) ile iletişime 
geçilmesi hususunda azami dikkat gösterilmesini ve planlanmış toplantılarınız için kontaklarınızı 
arayarak, görüşme yöntemi ile ilgili değişiklik veya erteleme bilgisini paylaşmanız gerekmektedir. 
 

- Okullarda kalabalık toplantılar, okulda bulunsanız dahi, uzaktan haberleşme ile yapılmalıdır. Karşılıklı, 

yan yana çalışılırken maskeler usulüne uygun takılmalı, sosyal mesafeye mutlaka uyulmalıdır. 

 

- Hastanelere, sağlık kuruluşlarına zorunlu tedavi dışında gidilmemelidir. Her halükârda evde arkadaş veya 

hasta ziyareti yapılmamalıdır. Şahsi izolasyon, temizlik ve sosyal mesafe kullanımına çok özen 

gösterilmelidir. 

 

- Aynı evde yaşayan ve çok sık karşılaşan veya görüşen aile fertleri ile arkadaşlar birbirlerini salgın hastalık, 
özellikle COVID-19 belirtilerinden (semptomlarından) hemen haberdar etmelidirler. Bu bilgiyi alan 
çalışanımız tahlil yaptırmayı beklemeden hemen bağlı olduğu yöneticisini ve/veya İK Müdürlüğünü 
bilgilendirmesi gerekmektedir.  Bu uygulamamız tüm çalışanlarımız ve paydaşlarımız için de geçerlidir. 
 

- Ruhsal /psikolojik sağlığımızın (anksiyeteler, korkular, şüpheler, hatta depresyon vb )vücut immünitesi/ 

direncinde aktif rol oynadığını hiç unutmamak       gerekir. Vücut direncini yüksek tutmak için: düzenli 

beslenme, düzenli uyku, spor/egzersiz ve yüksek moral gereklidir. Sigara içiyorsanız 14 kat daha 

hastalığın ağır geçtiğini unutmayınız. 

Hasta olmanız halinde diğer insanlara bulaştırmamak için; 

- Sağlıklı insanlarla bir arada bulunmanızı gerektiren durumlarda “kullan-at” tipi tıbbi maske kullanılır. 

- Hapşırmanız ve öksürmeniz gerektiğinde ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatıp sonrasında 
mendil hemen çöpe atılır. 

- Yanınızda mendil olmadığı durumlarda, elleriniz değil kolunuzun dirsek bölgesi ağız ve burnu kapamak 
için kullanılır. 

- Sağlıklı insanlarla temasınız minimuma indirilir. 

- Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkılmaz. 

- Sağlığınıza kavuşana kadar, şahsi izolasyon, temizlik ve sosyal mesafe kullanımına çok özen gösterilir, 

eviniz ve odanız diğer insanlardan izole edilir.   
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İşyerinde; 

- Diğer insanlarla bir aradayken sosyal mesafe kurallarına (minimum 1,5 metre) uyulur. 

- Tokalaşma ve sarılma gibi fiziksel temas gerektiren eylemlerde bulunulmaz. 

- Çalışma alanınız işe gelir gelmez dezenfekte edilir. 

- Toplu kullanılan yüzey ya da materyallere dokunulduğunda eller yıkanır ya da bir dezenfektan ile temizlik 
işlemi yapılır. 

- Mümkünse toplantı ve etkinlikler iptal edilir. 

- Ortak çalışmanız gerekiyorsa toplu ve kalabalık olmamaya özen gösterilir. 

- Tek kullanımlık mendil ve dezenfektan gibi ürünler ulaşabilecek yerlerde ve alanlarda bulundurulur. 

- Çalışma ortamı sık sık havalandırılır.  
 

Toplu taşıma araçlarını kullanırken; 

- Hastayken kesinlikle seyahat edilemez. 

- Mümkünse çok kalabalık olan toplu taşıma araçları kullanılmaz. 

- Ayakta tutunarak gitmek yerine oturarak seyahat etmeye özen gösterilir. 

- Ayakta gitmek zorundaysanız tek kullanımlık mendil ya da tıbbi eldivenlerden yardım alarak yüzeyle 
eliniz arasında bir bariyer oluşturulur. 

- Yüzeylerin yanı sıra diğer insanlarla mümkün olduğunca az temas edilir. 

- Araçtan iner inmez kullandığınız mendil ya da eldiveni çöpe atılır, dezenfektanla el hijyeninizi sağlanır. 

- Eve gelir gelmez kıyafetleri değiştirilir ve yıkamadan önce tişört, gömlek, etek veya pantolon vb. 24 saat 
havalandırılır. Evde kullanılan kıyafetler dışarda kullanılmaz. 

 

Doğru El Yıkamanın Aşamaları:  

1. El ve bilekler su ile ıslatılır.   

2. Avuç içine yeteri kadar sabun alınır.   

3. Sabun, ellerin bütün yüzeylerine dağıtılarak iyice köpürtülür.   

4. El sırtları diğer elin avucu ile ovulur.   

5. Avuçlar birleştirilip parmak araları temizlenir.  

6. Eller kenetlenip parmak uçları ovulur.   

7. Başparmak diğer elin avucunda ovulur.  

8. Parmak uçları diğer elin avucunda ovulur.   

9. Eller bol su ile durulanır.   

10. Eller temiz bir havlu veya kâğıt havlu ile kurulanır. 
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8. OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR  

T.C. Sağlık Bakanlığı, “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”, “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta 

İzlemi ve Filyasyon Rehberi” ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan rehberler ve talimatlara  göre 

yürütülür.  

 
 
 
 
 
9. YARARLANILAN KAYNAKLAR 

 
- 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, Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi 
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/38598/0/covid19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonp

df.pdf 

- 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 
 

- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken  Önlemler Rehberi 
https://www.meb.gov.tr/meb_duyuruayrinti.php?ID=23977 
 

- 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/Eklenti/38598/0/covid19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/38598/0/covid19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf
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.meb.gov.tr/meb_duyuruayrinti.php?ID=23977
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 VELİ/ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 
 
 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 
 

Çocuğumun, yüksek 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 Lisesi          
(Özel Küçük Prens Okulları) tarafından hazırlanan SAJEV Covid-19 Kılavuzu’nu okudum, anladım ve 
bilgilendirildiğimi 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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 EK-2 PERSONEL BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 

 

 

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 

Kendimde yüksek 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 okula gelmemem ve bu durumu okulu bildirmem gerektiği 

konusunda bilgilendirildim.  

Yukarıda belirtilen durumlarda okula gelmeyerek okul yönetimini bilgilendireceğimi belirlenen kurallara 

uyacağımı, ayrıca Özel Küçük Prens Lisesi (Özel Küçük Prens Okulları) tarafından hazırlanan SAJEV Covid-19 

dokümanlarını okuduğumu, anladığımı ve bilgilendirildiğimi kabul ve taahhüt ederim.                     

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                         ……./……./2021 

 

 

Taahhüt eden:                                                                                               

Adı Soyadı: 

Görevi 

İmza 
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SAJEV EĞİTİM KURUMLARI  

                                                                         Özel Küçük Prens Lisesi 

Kampüs 1 

                                                          COVID-19 ACİL EYLEM PLANI 

 

1. KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ 

 

a. İdari Önlem Uygulamaları 

Özel Küçük Prens Lisesi (Kampüs 1) 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 
• Lise Okul Müdürü  
• 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. 

 

 

 

 

KURUM UNVANI 

 

                 HAZIRLAYAN  

(Hijyen, Enfeksiyondan 

Korunma 

ve Kontrolü Acil Durum Ekibi) 

     ONAYLAYAN 

Kurucu Temsilcisi 

&  

Genel Müdür 

 

ACİL DURUM EYLEM 

PLANI YÜRÜRLÜK 

TARİHİ 

 

SAINT JOSEPH LİSESİ 

EĞİTİM VAKFI 

İKTİSADİ İŞLETMESİ 

SAJEV EĞİTİM KURUMLARI 

Özek Küçük Prens Lisesi 

(KAMPÜS 1)  

 

                   

 

 

                  Rüya Yücel 

Alpay Serbez 

Özgür Yalçın 

Dr. Cemal Demir 

Erdal Kazan 

 

 

 

 

 

 

 

A.Mehmet Özdeniz 

 

 

 

 

 

 

14.09.2020 
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Komiteye bağlı kurul ve ekipler: 

Sağlık Danışma Kurulu Üyeleri İşyeri Hekimi 
İnsan Kaynakları Müdürü 
Okul Müdürü 

 

İzolasyon Sorumluları Okul Hemşiresi 

 

Filyasyon/İletişim Sorumluları 

Veli -Öğrenci için Okul Müdürlüğü/ 0216 622 6510 

Personel için İnsan Kaynakları Müdürlüğü/ 0553 1665474 

Taşeron /Ziyaretçi için  İdari İşler/ 0552 2620146 

E-posta adresi epidemik@kp.k12.tr  

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. 
 

Hijyen, Enfeksiyondan Korunma ve Kontrolü Acil Durum Ekibi; 

Rüya Yücel İnsan Kaynakları Müdürü / Ekip Sorumlusu 

Alpay Serbez İdari İşler, Satınalma ve Depo Yönetimi 
Sorumlusu/Ekip Üyesi 

Özgür Yalçın İç Kontrol ve Denetim Yöneticisi /Ekip Üyesi 

Dr. Cemal Demir İşyeri Hekimi/Ekip Üyesi 

Erdal Kazan Lise Okul Müdürü/Ekip Üyesi 

 

Görevleri; 

1- Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütür. 
2- Salgın (Covid-19) Acil durum eylem planını güncel tutar.  
3- Gerekli kontrol ve takip çalışmalarını yapar. 
4- Salgın Hastalıktan Korunma ve Yönlendirme Komitesi’nin belirlediği ve aldığı kararlar kapsamında 

çalışmaları yürütür. 
5- Semptomları (belirtileri) olan kişilerin erken saptanması için gerekli düzenlemeleri yapar. 
6- Hastalık belirtisi olan kişilerin, erken izolasyonunu, sağlık kuruluşuna nakledilmesini, 

bildirilmesini/raporlanmasını sağlar.  
7- Doğrulanmış salgın hastalıklı (COVID-19 vb.) kişilerin iyileşmesini takiben sağlık otoritelerince belirlenen 

süre (COVID-19 için en az 14 gün) izolasyon sonrasında kuruluşa dönmesini sağlar.   
8- İç ve Dış İletişimi yürütür. 
9- Eğitim planlamasını yapar. 
10- Temizlik ve Dezenfeksiyon Planını hazırlar uygulanmasını sağlar. 
11- Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı/Planları, hazırlar, uygulanmasını sağlar. 

 
 
 

mailto:epidemik@kp.k12.tr
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COVİD 19 ACİL DURUM TELEFONLARI LİSTESİ (Dış İletişim Bilgileri) 

AMBULANS  112 

ALO SABİM  184 

SANCAKTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ (0 216) 311 7530 

SANCAKTEPE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ (0 216) 622 7315   -   (0 216) 622 7316 

 
 
Kurumlarımızda, Salgın Hastalıkların (COVID-19 vb.) bulaşı önleme/sınırlama amaçlarıyla Sosyal mesafe – Maske 
kullanımı – Hijyen kurallarına uymayı gözeterek aşağıdaki Eylem Planı oluşturulmuştur. Oluşturulan Eylem Planı 
çerçevesinde hareket edilmesi önem arz etmektedir. 

Covid-19 Acil Eylem Planı (Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol) kapsamında uygulayacağımız kontrol ve 
önlemler aşağıdaki gibidir. 

 

 
           FAALİYET ALANLARI 

 
YAPILAN UYGULAMALAR/YAPILACAK OLAN EYLEMLER 

   SORUMLULAR 
Okul/Bölüm ve 
Görevli Kişiler 

ÖĞRENCİLERİMİZ VE 
VELİLERİMİZİN 
KAMPÜSLERİMİZE 
GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA 
UYMASI GEREKEN 
KURALLAR 

 

- 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. Bununla birlikte Teneffüslerde okul 
genelinde maske kullanımı, sosyal mesafeye uyulması ve kişisel 
eşyaların ortak alanlarda bırakılmaması üzerine uyarı anonsları 
yapılmaktadır. 

- 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.  

- Servis kullanmayan lise öğrencilerinin velileri, çocukların okula 
bırakılması ve alınması sırasında, okul giriş ve çıkış saatlerine 
uygun olarak okul yönetimi tarafından bahçede tahsis edilecek 
alanı ve/veya Kampüs giriş ana kapısını kullanacaklardır. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/  
İdari İşler /İK 
Müdürlüğü ve   
Güvenlik Personeli  
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- 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, okul yönetimi tarafından belirlenen 
refakatçi nezaretinde, izolasyon odasına alınacak ve velilerine 
bilgi verilecektir. 

- Okullarımızda öğretmen, öğrenci veya personelimizde Covid-19 
şüphesi olması veya belirti gösterilmesi 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. 

- Kampüslerimize giriş çıkış yapan ziyaretçi ve tedarikçilere 
bilgilendirme yapıldığına ve taahhüt alındığına dair kayıt Ziyaretçi 
ve Tedarikçi Bilgilendirme Formu (KP.FR.009) ile tutulacaktır. 

- Kampüs girişlerinde HES kodu ve Aşı Kartı sorgulaması 
yapılmaktadır. 

- Kurumlarımıza kendi aracı ile giriş yapan tüm personelimizin, araç 
içinde maske takılarak, araç ile giriş yapmaları gerekmektedir. 

 
 
 
TÜM 
ÇALIŞANLARIMIZIN VE 
PAYDAŞLARIMIZIN 
UYMASI GEREKEN 
KURALLAR 

- Yurt dışına seyahat eden, edecek olan veya yurtdışından dönen 
çalışanlarımız ve paydaşlarımız için Sağlık Bakanlığının belirlemiş 
olduğu prosedürler uygulanacaktır.  

- Okullarımıza girişte tüm öğretmenlerimiz, çalışanlarımız ve 
paydaşlarımız, 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.  

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

- Tüm çalışanlar ve paydaşlarımız okulda bulundukları süre içinde 
kişisel koruyucu ekipmanlarını (maske, siperlik) kullanacaklardır. 

- Tüm çalışanlar ve paydaşlarımız 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
İK. Müdürlüğü/  
Tüm çalışanlarımız 
ve paydaşlarımız/ 
İdari İşler  
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- 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 karşılanacak olup servisler tek kullanımlık karton 
bardaklara yapılacaktır. 

- Tüm çalışanlar ve paydaşlarımız temasta olduğu kişilerde ya da 
ailesinde Covid-19 tespit edilmesi ve/ veya karantina koşullarına 
dahil olduğunda ilgili yöneticisine / İnsan Kaynakları Müdürlüğüne 
test sonucu beklenmeden bilgi vermesi gerekmektedir. 

ÖĞRENCİLERİN 
UYMASI GEREKEN 
KURALLAR 

- Yurt dışına seyahat eden, edecek olan veya yurtdışından dönen 
öğrencilerimiz için Sağlık Bakanlığının belirlemiş olduğu 
prosedürler uygulanacaktır.  

- 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. 

- Yukarıda belirtilen maddeleri de içeren, öğrenci velisine 
bilgilendirme yapıldığı ve taahhüt alındığına dair kayıt Veli 
Bilgilendirme Formu (KP.FR.007) ile tutulacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
Veliler, öğrenciler 
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SERVİS HİZMETLERİ 

 

- 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. 

- Sabah servis araçlarına binmeden önce tüm öğrencilerimizin ateşi 
temassız ateş ölçerlerle velilerimiz tarafından ölçülecek, ateşi 37,5 
derece üzeri ve salgın hastalık belirtileri olanlar (ateş, öksürük, 
burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) servise binmeyerek velisi 
tarafından okul yönetimine bilgi verilecektir.  

- 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, 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 herkes, eğitim yılı başında kendisi için belirlenmiş 
numaralı koltuğa oturacaktır. Servislerde oturma düzeni 
değişmeyecektir ve hep aynı yere oturacaktır. 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.  

- Servis araçlarında klima, iç hava sirkülasyonunu kapalı tutacak ve 
temiz hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde ayarlanarak 
kullanılacaktır. 

- Yukarıda belirtilen maddeleri de içeren, öğrenci/personel servis 
hizmetleri için bilgilendirme yapıldığına ve taahhüt alındığına dair 
kayıt Servis Personeli Bilgilendirme Formu (KP.FR.006) ile 
tutulacaktır. 

 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü 
/İdari İşler /Servis 
Hizmeti veren 
Firma / Araç servis 
sürücüsü  

YEMEKHANE 
HİZMETLERİ 

 

 

- 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. 

Okul Müdürlüğü 
/İdari İşler /Yemek 
Hizmeti veren 
Firma / 
Yemekhane 
görevlileri  
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-  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. 

- 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. 

GÜVENLİK 
HİZMETLERİ 

- Çeşitli salgın hastalık semptomları (ateş, öksürük, burun akıntısı, 
solunum sıkıntısı, ishal vb.) görüldüğünde, okul/kuruma 
gelmeden, sağlık kuruluşları ile iletişime geçilerek okul/ kuruma 
bilgi verilecektir. 

- Okul/kurum içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere 
dokunulmayacak, dokunulduğunda el antiseptiği kullanılacaktır. 

- Salgın hastalık dönemi önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, 
maske kullanımı vb.) uyulacaktır. 

- Maskeli olarak okul/kurumlara giriş yapılacaktır. 

- Her sabah, ateş ölçümü yapılacak olup, 37,5 derece ve üzeri ateş 
tespit edildiğinde kuruma giriş yapılmayacaktır. Gün içerisinde 
yüksek ateş tespit edildiğinde ise sorumlu ekip görevlisi ile 
iletişime geçilerek kuruma bilgi verilecektir. 

- Ortak kullanılan telsiz telefon gibi malzemeler, vardiya 
değişiminde teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilecektir. 

- Okul/kurum giriş çıkış ile ilgili salgın hastalık durumlarına özgü 
kurallar belirlenmiş olduğundan ziyaretçiler detaylı olarak kayıt 
altına alınacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü 
/İdari İşler 
/Güvenlik Hizmeti 
veren Firma / 
Güvenlik 
Görevlileri  
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- Ziyaretçi kartları her kullanımdan önce dezenfekte edilecektir. 

- Güvenlik büroları ve kullanım alanları günlük olarak deterjan, su 
veya dezenfektanlarla temizlenecektir. 

- Yukarıda belirtilen maddeleri de içeren, Güvenlik Firması 
çalışanlarına bilgilendirme yapıldığı ve taahhüt alındığına dair 
kayıt Güvenlik Görevlisi Bilgilendirme Formu (KP.FR.008) ile 
tutulacaktır. 

 
 

COVID-19 ve 
HASTALIK BELİRTİSİ 
GÖRÜLDÜĞÜNDE 

YAPILACAKLAR 

- Öğrencilerimiz ve personelimiz kendilerinin, yakınlarının ya da 
temas ettikleri diğer kişilerden birinde Covid-19 testinin pozitif 
çıkması ve/veya hastalık şüphesi ile hastaneye gitmesi 
durumlarında; Okulumuzdaki iş ve işlemler, Kuruluş Vaka/ Şüpheli 
Vaka Transferi/ Tahliye Taahhütnamesi doğrultusunda ve Kontrol 
Önlemleri Hiyerarşi formuna bağlı kalınarak takip edilecektir. 

- 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/İnsan Kaynakları Müdürlüğü ile 
paylaşması 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 havalandırıldıktan sonra temizlik ve 
dezenfeksiyon işlemleri yapılır. 

- Covid-19 Test sonucu pozitif olan öğrenci, çalışan ve 
paydaşlarımıza dair bilgiler İK Bölümü tarafından Salgına Bağlı 
Pozitif Teşhis Konan Öğrenci, Çalışan ve Paydaşlara Dair 
Devamsızlık Formu (KP.FR.002) ile kayıt altına alınır.  

- Covid-19 Test sonucu pozitif olan her vaka incelenerek Acil Durum 
Ekibi Sorumlusu tarafından Kontrol Hiyerarşisi Formu (KP.FR.003) 
doldurulur ve kayıt altına alınır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öğrenci-Veli, 
Çalışanlar ve 
paydaşlar/       
Okul-Bölüm 
Müdürlükleri/                    
İK Müdürlüğü 
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- Vaka, şüpheli vaka, vaka transferi ile ilgili yapılacak iş ve işlemler 
Kurum tarafından Vaka, Şüpheli Vaka Transfer ve Tahliye 
Taahhütnamesi Formu (KP.FR.010) ile taahhüt edilerek kayıt 
altına alınmıştır. 

KRONİK HASTALIĞI 
BULUNANLAR 

Kronik rahatsızlığı bulunan ve süreç boyunca uzaktan ve/veya 
izinli çalışanlarımız, rahatsızlık durumlarını gösterir evraklarını 
(Doktor raporu, tahlil, tetkik vb.) okul idaresine/İK Müdürlüğüne 
sunacaktır. 

Kronik Rahatsızlığı 
Bulunan Tüm 
Çalışanlar/Okul 
Müdürü/ İK 
Müdürlüğü 

 
 
 
 

ORTAK ALANLAR 
 
 
 

- Tüm sınıflarımızda, sosyal mesafe kurallarına uygun ve MEB 
talimatlarına göre 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, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak, 
sınıflarında bulunan dolapları kullanabilirler veya 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. 

- Tuvaletlerde yoğunluk olmaması için öğrencilerin tuvalet 
kullanımları sınıf ve şubelere göre “teneffüs saatlerinin öncesi”, 
“teneffüsler” ve “teneffüs bitiminin sonrası”nda olmak üzere 
ayarlanacaktır. 

- Doğru el yıkama eğitimi verilecektir. Okul tuvaletlerinde sosyal 
mesafe kuralı gözetilecek şekilde, aynı anda üç öğrenciden fazlası 
girmeyecektir. 

- Okullarımızda bulunan merdiven tırabzanları, öğrencilerimizin 
yemekhaneye iniş ve çıkışları öncesinde ve sonrasında silinerek 
temizlenecektir. Öğrencilerimiz, okul binalarımızın içerisinde ve 
katlarda bulunan tüm lavabo ve tuvaletleri nöbetçi 
öğretmenlerimizin gözetiminde ve sosyal mesafe kurallarına 
uygun şekilde kullanacaklardır. 

- Tüm ortak alanlarda Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
İdari İşler ve tüm 
personel 
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ÇALIŞMA BÜROLARI 
VE ÖĞRETMEN 
ODALARI 

 

- Bürolarda ve öğretmenler odalarında her birey, kişisel kırtasiye 
malzemelerini kullanacaktır. Ortak kullanılan telefon, bilgisayar ve 
ekipmanlar kullanımdan önce ve sonra %70 alkol içeren 
temizleyici ile temizlenecektir. Bu alanlar sosyal mesafe kuralına 
uygun olarak kullanılacaktır. Sık sık pencereler açılarak 
havalandırma yapılacaktır.  

- İdari odalar ve öğretmen odalarında sosyal mesafe kurallarına  
uygun şekilde düzenlemeler yapılacaktır. 

- Çalışma ofisleri her gün mesai bitiminde temizlenecektir.  

- Personelin kişisel bilgisayarlarında yapılacak olan çalışmalar 
öncesinde klavye, mouse, tuş takımı vb. dezenfekte edildikten 
sonra çalışılacaktır.  

- Çalışma bürolarında, masalar üzerinde klasör, dosya, evrak vb. 
olmaması bunların dolaplarda, çekmecelerde muhafazası temizlik 
ve hijyen açısından önem arz etmektedir. Kalem, zımba, delgeç 
vb. eşyalar ortak kullanılmamalıdır. Zorunlu hallerde dezenfekte 
edilecektir. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü  
/Temizlik 
Personeli/    
Temizlik ve 
Dezenfeksiyon 
Planından sorumlu 
personel ve tüm 
personel 
 

 
 
 

SPOR SALONLARI 
 
 
 

- 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. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
İdari İşler ve tüm 
personel 

 
 

KONFERANS 
SALONLARI 

 
 
 

- 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 

 
Okul Müdürlüğü/ 
İK.Müdürlüğü/ 
İdari İşler ve tüm 
personel 
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yapılmıştır. Sistemin Temiz hava çekme debisinin artırılması 
sağlanmıştır. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

- Konferans Salonu ve girişlerinde, ikram sunumları vb. uygulamalar 
(su harici ikram) salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) 
yapılmayacaktır. 

KÜTÜPHANE 
 
 
 

- Kampüs 1 Lise binamızda bulunan kütüphanemizde, 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. 

 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü 

 
LABORATUVARLAR ve 

ATÖLYELER 

- Kampüs 1 Lise binamızda bulunan laboratuvarlar ve atölyeler, 
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.   

- Kontrol edilmesi güç ve bulaş riski yüksek olduğundan, ikinci bir 
duyuruya kadar kullanıma kapatılacaktır.  

 
 
 
 
Okul Müdürlüğü 

       BAHÇE 
 
 

- 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. 

- Okullarımızda 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. 

- Bahçeden okul binasına girerken öğrenciler el antiseptiği 
uygulayarak ellerini dezenfekte edeceklerdir. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü 

 
 

TOPLANTILAR 

- Toplantılar olabildiğince telekonferans yoluyla yapılmaya devam 
edecek, zorunlu hallerde yapılması gereken yüz yüze toplantılarda 
da sosyal mesafe kurallarına riayet edilecektir. Toplantılarda 
maske kullanılacaktır. Toplantı salonu sık sık havalandırılacaktır. 
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- Toplantı Odaları, Toplantı Odaları ve Konferans Salonlarının 
Kullanım Talimatına (KP.TL.011) uygun kullanılacaktır. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

- Toplantı Salonlarında ikram sunumları vb. uygulamalar (su harici 
ikram) salgın hastalık dönemlerinde (COVID-19 vb.) 
yapılmayacaktır. 

 
 
 
Tüm personel, 
Okul Müdürlüğü 

 
 
 

REVİR/İZOLASYON 
ODALARI 

 
 

- Okul binamızda bulunan revirlerimiz izolasyon odaları 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.   

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
Okul Hemşiresi/ 
İdari İşler 

PERSONEL SOYUNMA 
ODALARI/SPOR 

SALONU SOYUNMA 
ODALARI ve DUŞLAR  

- Soyunma odaları, aynı anda kullanacak kişi sayısını azaltacak 
şekilde organize edilmiş ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde 
kullanım planlanmıştır. 

-  Oda girişlerine alkol bazlı el antiseptiği konulmuş, temizlik ve 
dezenfeksiyon sıklığı gözden geçirilmekte olup, her kullanım 
sonrası temizlik ve dezenfeksiyon yapılmaktadır.  

- Ortamların havalandırma koşulları ile ilgili tedbirler alınmıştır. Kirli 
ve temiz kıyafetlerden, ayakkabılardan çapraz bulaşmayı 
önleyebilmek için gerekli tedbirler alınmaktadır. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
İdari İşler ve 
Hizmet alınan 
firma yetkilileri  

MESCİTLER 

- Okulumuz bünyesinde bulunan mescitte vakit namazları, TC. 
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planında belirtildiği üzere (Aksi 
bir karar alınmadığı takdirde) fiziki mesafeyi korumak, maske 
kullanmak şartıyla kılınabilecek, gerekli hijyen şartları okul idaresi 
tarafından sağlanacaktır. 

- Kişiler kendi seccadesi kullanacaktır. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
İdari İşler 

 
 

ASANSÖRLER 
 
 

- Salgın döneminde asansörler kullanılmayacaktır. Asansörler, 
sadece merdiven kullanmaya engeli olan öğrenci ve personel 
tarafından kullanılacaktır.  

 
 
Okul Müdürlüğü/  
İdari İşler 
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- Asansörlerde kişilerin durması gereken yerler belirlenmiştir. Aynı 
anda en fazla iki kişi asansörü kullanacaktır. Asansörlerin içerisine 
el antiseptiği konulacaktır. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

KURUM ARAÇLARI 

- Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır.  

- Araçların klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.  

- Araç içi oturma düzeni sosyal mesafe kuralları gözetilerek 
düzenlenmelidir.  

- Hizmet araçları, temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına 
uygun şekilde dezenfekte edilmelidir 

 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
İdari İşler ve araç 
sürücüleri 

         ÇAY OCAKLARI 

- Çay ocaklarına görevli haricinde giriş ve görevli personel haricinde 
asla çay alımı yapılmayacaktır. Çay ocağında kullanılan 
malzemeler bulaşık makinesinde yüksek ısıda yıkanacaktır. 

- Ayrıca görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici 
afişler (sosyal mesafe, hijyen, maske kullanımı, el temizliği, okul 
içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

 
 
İdari İşler/ Çay 
ocağında Görevli, 
personel /Hizmet 
alınan firma 
yetkilisi ve  
Tüm Personel 

SU SEBİLLERİ 

- Okulumuz bünyesinde kullanılan su sebilleri, kontrol edilmesi güç 
ve bulaş riski yüksek olduğundan, ikinci bir düzenlemeye kadar 
kullanımdan kaldırılmıştır. 

 
Okul Müdürlüğü 
 

VERİLECEK EĞİTİMLER 

- Öğretmen ve idari çalışanlar Eğitim planları (KP.PL.001) 
doğrultusunda, Öğretmen ve İdari Çalışan Eğitim Formu 
(KP.FR.011) içeriğinde bulunan eğitimler verilecek olup kayıt 
altına alınacaktır. 

- Öğrencilere Eğitim planları (KP.PL.002) doğrultusunda, Öğrenci 
Eğitim Formu (KP.FR.012) içeriğinde bulunan eğitimler verilecek 
olup kayıt altına alınacaktır. 

- Temizlik, Güvenlik, Yemekhane ve Servis Araçları personellerine 
Eğitim planları (KP.PL.001) doğrultusunda, Temizlik Personeli 
Eğitim Formu (KP.FR.013), Güvenlik Personeli Eğitim Formu 
(KP.FR.014), Servis Personeli Eğitim Formu (KP.FR.015), 
Yemekhane Personeli Eğitim Formu (KP.FR.016) içeriğinde 
bulunan eğitimler verilecek olup kayıt altına alınacaktır. 

- Tüm eğitim katılımcıları listesi, Eğitim Formu Eki Katılımcı Listesi 
(KP.FR.017) ile kayıt altına alınacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlüğü/ 
İK Müdürlüğü / 
İdari İşler 

İLETİŞİM 

- SAJEV Eğitim Kurumları olarak tarafımızdan belirlenen kurallar, 
öğretmen, öğrenci, veli, paydaş ve tüm çalışanlarımıza bildirilmesi 
ve uygulanması Okul İdaresi, Hijyen, Enfeksiyondan Korunma ve 
Kontrolü Acil Durum Ekibi, Sağlık Danışma Kurulu, İç ve Dış 
İletişimi sağlamak için İç-Dış İletişim Planı (KP.PL.003) 

 
 
Salgın Hastalıktan 
Korunma ve 
Yönlendirme 
Komitesi 
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Hijyen, Enfeksiyondan Korunma ve Kontrolü Acil Durum Ekibi; 

 
 

 
 
 
 
 
 

ONAY 
 

A.Mehmet Özdeniz  
Kurucu Temsilcisi & Genel Müdürü 

 

dokümanında belirtildiği üzere Salgın Hastalıktan Korunma ve 
Yönlendirme Komitesi tarafından güvence altına alınacaktır. 

MALZEME TEDARİK, 
TESLİM VE 

DEVAMLILIK 

- Tüm Personele ve paydaşlarımıza belirlenen periyodlarla kişisel 
koruyucu donanımlar KKD Zimmet Formu KP.FR.005 ile teslim 
edilir. 

 
İdari İşler 

TEMİZLİK, 
DEZENFEKTASYON, 

ANTİSEPTİK KONTROL 
VE TAKİP 

UYGULAMALARI 

- Temizlik Personeli tarafından yürütülen işlemler, kontrol ve takip 
uygulamaları Temizlik ve Dezenfektasyon Antiseptik Kontrol 
Formu (KP.FR.018), Temizlik ve Dezenfektasyon Formu 
(KP.FR.019), Temizlik ve Dezenfektasyon Takip Formu (KP.FR.020) 
ve hizmet alınan firmanın kullandığı formlar ile kayıt altına 
alınacaktır. 

 
 
 
İdari İşler 

Adı Soyadı Unvanı  

Erdal Kazan Lise Okul Müdürü 

Cemal Demir İşyeri Hekimi 

Rüya Yücel İnsan Kaynakları Müdürü/ Ekip Sorumlusu 

Alpay Serbez İdari İşler, Satınalma ve Depo Yönetimi Sorumlusu 

Özgür Yalçın İç Kontrol ve Denetim Yöneticisi 


