
COVID-19
SÜREÇ YÖNETİMİ



Okulumuzda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için 
yapılacak süreç yönetimini planladık. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 
T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı’nın önerilerini de dik-
kate alarak kapsamlı önlemler aldık. 

Çocuklarımızın, 
öğretmenlerimizin ve 
personelimizin sağlıklı bir 
süreç geçirmeleri en önemli 
önceliğimiz.



ÇALIŞMA GRUPLARI

Bu süreçte;
Okulumuzda COVID-19 sorumlu okul yöneticimiz Kemal Başkaya ile 
çalışma grupları oluşturulmuştur.

Okul 
Müdürü

Müdür
Yardımcısı

Bölüm
Başkanları

Öğretmenler

Rehber
Öğretmen

Rev�r
Sorumlusu



Öğretmenler ve diğer çalışanlar 
COVID-19’un bulaşma yolları 

ve korunma önlemleri 
konularında bilgilenmişlerdir.



Maske takın Ellerinizi yıkayın Kendi yemeğinizi pişirin Yüzünüze dokunmayın

Sabun ve dezenfektan
kullanın

Hapşırırken veya öksürken
ağzınızı kapatın

Mesafenizi
koruyun

İyi 
uyuyun
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Sağlık Önlemler�

Maskesiz girilmesine kesinlikle 
izin verilmeyecektir.

Her sabah eğ�t�m başlamadan okul b�nasının genel tem�zl�ğ� ve dezenfeks�yonu 
yapılacaktır.

Okul g�r�ş çıkışları ön tara�ak� ana kapıdan yapılacaktır.

Okul g�r�ş�nde, sosyal mesafeye uygun olacak şek�lde H�jyen�k Paspas ve Kuru-
lama Paspası yer alacaktır. 

Okul �çers�ne öğrenc�ler�m�z sırayla alınacağından, b�na g�r�ş�nde bel�rlenen bek-
leme noktalarında mesafey� koruyacak şek�lde beklemel�lerd�r.

Serv�se b�nmeden ve okula g�rmeden önce ateş ölçümü yapılarak öğrenc�ler 
kabul ed�lecekt�r. Ateş� yüksek olan öğrenc�ler d�nlenme odasına alınacaklardır.



Okula g�r�şler 2’şerl� gruplar 
olarak, h�jyen kor�dorunda 
15sn durduktan ve ateş 
ölçümü yapıldıktan sonra 
gerçekleşecekt�r.



Etken madde yüksek düzeyde dezenfeks�yon sağlayan yen� nes�l ant�-m�krob�yal b�r çözelt�d�r. 
Bakter�, v�rüs, mantar, spor, küf ve yosun g�b� tüm zararlı m�kroorgan�zmaları yok eder. Tuz ve 
sudan üret�ld�ğ�nden ekoloj�k ve doğaldır.

Çözelt� m�deye alındığında, der�den emd�r�lme yoluyla veya solunum yoluyla uygulandığında 
en düşük sev�yede zararlı maddeler�n sınıfına (sınıf IV) g�rer. Der� ve gözün mukoz membranları 
üzer�nde lokal tahr�ş ed�c� b�r etk�s� yoktur. Hassaslaştırıcı ve kümülat�f (b�r�ken, artan) özell�kle-
re sah�p değ�ld�r. Mutajen�k embr�yotoks�k, teratojen�k ve gonadotrop�k etk�ler� yoktur.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nın akred�te e��ğ� bağımsız laboratuvarlar ve ün�vers�teler�n m�krob�yoloj� 
bölümler� tarafından onaylanmıştır.

Okulumuzda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun 
ve el ant�sept�ğ� ve en az %70 alkol �çeren kolonya bu-
lunacaktır. Kullanılmış maskeler �ç�n kapaklı çöp ku-
tuları tem�n ed�lm�şt�r. Tuvaletlerde sensörlü batarya 
ve sabunluk uygulamasına geç�lm�şt�r. 

Lavabo yakınlarına el yıkama adımlarını gösteren 
rehber posterler asılacaktır.

Sık dokunulan kapı kolları, merd�ven korkulukları, 
elektr�k düğmeler� g�b� yüzeyler�n tem�zl�ğ� ve dezen-
feks�yonu sık sık yapılmaktadır.



KENDİNİ VE 
ARKADAŞLARINI
HASTALIKLARA KARŞI
KORU

1

ELLERİNİ ISLAT VE SABUN AL

2

SABUNU AVUÇ İÇİNDE KÖPÜRT

SU İLE DURULA

7

ELİNİN DIŞINI SABUNLA OVALA

4

33

 SABUNUN GÖRSELDEKİ GİBİ
PARMAK ARALARINA GEÇMESİNİ SAĞLA

BAŞPARMAKLARI UNUTMA

5

PARMAK UÇLARI VE TIRNAKLARI SABUNLA

6

KAĞIT HAVLU İLE KURULA

8

ARTIK ELLERİN TERTEMİZ!

9

ELLERİMİZİ 
NASIL
YIKAMALIYIZ?



Ateş, öksürük, burun akıntısı, 
solunum sıkıntısı, ishal 
şikayetlerinden herhangi biri 
olan öğrencilerimizin okula 
bilgi verilerek okula 
gelmemeleri ve doktora 
görünmeleri gerekmektedir.
Aile içerisinde de ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi 
COVID-19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi 
bulunması durumunda okula derhal bilgi verilmeli ve öğrencinin okula 
gönderilmemesi gerekmektedir. 



Sınıflarda hava tem�zleme ve 
dezenfekte c�hazı 
kullanılacaktır.

Öğrenc�ler�n bırakılması ve alınması sırasında personel ve vel�ler sosyal mesafe 
kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.

Mümkünse her gün aynı vel�n�n öğrenc�y� alması ve bırakması gerekl�d�r. Büyü-
kanne/büyükbaba g�b� 65 yaş üstü k�ş�ler veya al�a yatan hastalığı olanlar öğ-
renc�ler� bırakıp almamalıdır. 

Okula g�r�ş/çıkış saatler�nde öğrenc�ler vel�ler tarafından okul dışında tesl�m 
alınıp bırakılmalıdır.

Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenl� b�r şek�lde sık sık havalan-
dırılacaktır. Havalandırmada doğal havalandırma terc�h ed�lecek ve kl�ma kulla-
nılmayacaktır.



Dersler sırasında öğretmen �le öğrenc�ler arasında en az 1 metre mesafe olacak 
şek�lde oturma düzen� oluşturulacak ve maske takılması zorunlu olacaktır. 

Sınıflarda çapraz oturma düzen� olacaktır.

Sınıflarda her öğrenc� hep aynı yerde oturacaktır, sıra değ�ş�m� yapılmayacaktır.

Dersler mümkün olan en az k�ş� sayısı �le yapılacaktır.

K�tap, kalem vb. eğ�t�m malzemeler� k�ş�ye özeld�r, öğrenc�ler arası malzeme 
alışver�ş� yapılmayacaktır.

1 m 1 m



Okulun �lk ha�asında 
öğrenc�lere COVID-19’un 
bulaşma yolları ve 
korunma önlemler� hakkında 
b�lg� ver�lecekt�r.

Öğrenc�ler gün boyu aynı sınıflarda ders görecek, sınıf değ�ş�kl�ğ� yapılmayacak-
tır. Değ�ş�kl�k gerek�rse �se sınıflar her kullanım sonrası havalandırılıp tem�zl�k ve 
dezenfeks�yonu yapılacaktır.

COVID-19 bulaşma r�sk�n� artıracağından salgın dönem�nde zorunlu olmayan 
toplu etk�nl�kler yapılmayacaktır.

Tören ve toplantılar uzaktan (onl�ne) yapılacaktır. MASKENİ TAK

MESAFENİ
KORU



Okul g�r�ş�nde, sınıflarda ve ortak kullanım alan-
larında enfeks�yon kontrol önlemler�n� hatırlatıcı 
af�şler bulunmaktadır.

Sınıflar ve kor�dorlardak� su seb�ller�, damacana-
lar kaldırılmıştır. Kapalı su ver�lecekt�r.

Okulumuzun tüm alanlarının tem�zl�ğ� Sağlık Ba-
kanlığı’nın önerd�ğ� 1/100 sulandırılmış sodyum 
h�poklor�t �le yapılmaktadır.

Dezenfekte c�hazlarının ruhsat, �z�n ve raporları 
okul yönet�m�nde mevcu�ur.

Asansörler kullanılmamaktadır.

Salgın süres�nce çok amaçlı salon, spor salonu 
kapalı olacaktır.

Bayrak törenler�, her öğrenc�n�n kend� sınıfında 
kaldığı düzende yapılacaktır. 

Yemekhane öğrenc�lere kapalı olacaktır.



Serv�se b�nerken öğrenc�ler�m�z�n ateşler� ölçülecek ve el dezenfektanı kulla-
nacaklardır.

Serv�sler tam kapas�te çalışmayacak olup, �k�l� koltuklarda tek öğrenc� oturacak 
şek�lde planlama yapılacaktır.

Öğrenc�ler�m�z serv�se maske �le b�necek ve yolculuk süres�nce maskeler� takılı 
olacaktır.

Serv�s şoförü ve serv�s hostes� de araç �ç�nde maske kullanacaktır.

Öğrenc�ler�m�z�n serv�s aracında bel�rlenen düzende her gün aynı yere oturma-
ları sağlanacaktır.

Serv�s h�zmetler�n�n, Sağlık Bakanlığı’nın serv�s araçlarına yönel�k olarak bel�rle-
d�ğ� tedb�rlere uygun olarak yürütülmes� sağlanacak ve gerekl� denet�mler yapı-
lacaktır. 

Kurallara uyarak sağlıkla 
atlatacağımızı umuyoruz.




