
 
 

  



 
 

 

GİRİŞ 

Değerli Velilerimiz,  Sevgili  Öğrencilerimiz, 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile ara verdiğimiz eğitimimize ve 

okulumuza geri dönüyoruz… 

Sağlık Bakanlığı ve Milli eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararlar ve bilimsel gelişmeler 

doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılacak şekilde dinamik bir plan oluşturulmuştur. 

Amacımız öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerimizin sağlığına katkı sağlamak ve 

korumak amacıyla sağlıklı ve güvenli bir eğitim ve çalışma ortamı oluşturmaktır. 

Bu süreçte İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi ile sıkı bir işbirliği ve eşgüdüm 

içinde olunacaktır. 

Çalışanlar, öğrenciler ve aileleri ile aktif iletişim bilgilendirme mektupları, çevrimiçi 

toplantılar ve telefon görüşmeler ile düzenli olarak sağlanacaktır. 

Okuldaki açık alanların ve geniş kapalı mekanların varlığı süreci daha rahat yönetmemiz için 

bir fırsat sunmaktadır. Okulumuzda, el hijyeni-atık kutuları, tüm okul temizliği, sosyal mesafe 

kurallarını içeren bilgilendirmeler, yemekhane ve sınıf oturma düzenlemeleri yapılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. PANDEMİ DÖNEMİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ 

 Bu sürecin takibini ve koordinasyonunu sağlamak amacıyla bir Pandemi Acil Durum Ekibi 

oluşturuldu. İletişim ve bilgilendirme düzenli olarak bu ekip tarafından yapılacaktır. 

PANDEMİ ACİL DURUMEKİBİ 

ADI SOYADI GÖREVİ İLETİŞİM NO 

 İşveren Temsilcileri  

 
Pandemi Görevlisihekim veya 

hemşire olabilir 
 

 Çalışan Temsilcisi  

 

 Bu ekip başta Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, 

konunun lideri kurum ve kuruluşları takip ederek, gerekli olması durumlarda profesyonel 

danışmanlık alarak, yapılabilecekler konusunda hızlıca aksiyon alınması için çalışır. 

 Pandemi dönemine yönelik risk değerlendirme ve acil durum planları okula dönüş süreçlerini 

de içerecek şekilde oluşturulmuştur. Plan ve bu rehberde yer alan konular ilgili ekler ve 

prosedürlerle açıklanmıştır. (Maske Kullanımı, Atık Yönetimi, Ateş Ölçümü, vb.) 

 Bu süreçte İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezi ile sıkı bir işbirliği ve 

eşgüdüm içinde olunacaktır. 

 Çalışanlar, öğrenciler ve aileleri ile aktif iletişim bilgilendirme mektupları, çevrimiçi 

toplantılar ve telefon görüşmeleri ile düzenli olarak sağlanacaktır. 

 Okuldaki açık alanların ve geniş kapalı mekanların varlığı süreci daha rahat yönetmemiz için 

bir fırsat sunmaktadır. 

 Okula dönüş öncesi velilerimize ve çalışanlarımıza imzalatılmak üzere, okulumuzda alınan 

önlem ve uygulamalara yönelik bilgi notu ve taahhütname oluşturulmuştur.  

 Öğretmenlerin yeni eğitim döneminde pandemiye özgün koşullara hazırlıkları çok 

önemsemekteyiz.   



 
 

 Çalışanlara ve öğrencilere okula dönmeden önce maske kullanımı ve fiziksel mesafenin 

korunması başta olmak üzere önlemlere yönelik görsel içeriklerle destekli eğitimler 

verilecektir.  

1. TEMASIN AZALTILMASI / FİZİKSEL MESAFENİN SAĞLANMASINA YÖNELİK 

ÖNLEMLER 

 Okul kampüsündeki geniş mekanlar, açık alanlar ve bahçeler eğitim etkinliklerinde 

kullanılmak üzere ayrılmıştır. Hangi ders ve etkinliklerin hangi koşullarda bu mekanlarda 

yapılabileceği düzenli olarak değerlendirilip planlanacaktır. 

 Bakanlığı’nın rehberleri doğrultusunda gerçekleşmektedir. Bu kapsamda hibrit eğitim ve 

dönüşümlü sınıf ve ev çalışmalarını da içeren tersyüz edilmiş sınıflar dahil olmak üzere bir 

çok farklı yöntem uygulanabilir. 

 Sınıflar Sağlık Bakanlığı rehberi doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun olarak 

düzenlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Sınıflarda düzenleme yaparken, olabildiğince yüz yüze oturmaktan kaçınmak için çapraz 

yerleşim sağlanmıştır. Sınıflar öğrenci ve öğretmenler arası mesafenin 1,5 metre olacak 

şekilde düzenlenmiştir. 

 Öğrencilerin gün içinde aynı sınıflarda ders görmesi sağlanacak ve gerekmedikçe sınıf 

değişikliği yapılmayacaktır. Değişiklik zorunlu ise sınıfların değişim öncesi havalandırılıp, 

temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır. 

 Sınıfların diğer sınıflarla bir arada yapacağı ders ve etkinliklere izin verilmeyecektir. 

 Okulumuzda kullanılan tüm ortak alanlar değerlendirilerek (ofis, toplantı odası, görüşme 

odası, bekleme alanları, resepsiyon önleri, spor ve konferans salonları, atölyeler, yemekhane 

vb.)  kaç kişinin aynı anda kullanabileceği belirlenmiştir.  

 Okul kütüphanemizi aynı anda kaç kişinin kullanacağı tespit edilmiş ve genel kurallara 

uyularak kullanılacaktır. Kütüphanemizi öğrenciler kendi sınıflarıyla beraber ve randevu 

alarak ziyaret edebilirler. 

 Okulumuzdaki genel kullanımda olan el antiseptik, sabunluk ve musluklar, çöp kovaları 

Sağlık Bakanlığının belirttiği özelliktedir.  

                       

 Okul bahçe bölümlerinin kapasite ve kullanım olanakları değerlendirilmiştir. Yığılmaların 

önlenmesi için öğrencilere bilgilendirme yapılarak denetlenecektir  



 
 

 Damlacık yolu ile bulaşta riski artıran yüksek sesli, bağırmalı, aktiviteli etkinlikler sınıf 

içerisinde yapılmaz. Sadece fiziki mesafenin çok rahat sağlanacağı ortamlarda ve açık 

alanlarda izin verilir.  

                         

2 EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARINA YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER 

a. Okula Giriş ve Çıkışlar 

 Giriş yapılacak iç kapıların hepsine el dezenfektanı istasyonu konulmuştur.. 

 Giriş yapılacak iç kapılarda uzaktan ateş ölçerlerle, ateş ölçümü yapılacak 

 Okula giriş ve çıkışlarda ve ara kapı geçişlerinde teması engellemek için önlemler alınmıştır. 

 Giriş çıkışlardaki yoğunluğu azalmak amacıyla kademeli geliş gidiş uygulaması yapılacaktır. 

                



 
 

 

b. Ortam Temizliği / Dezenfeksiyon 

 Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen yüzey ve alanlar saptanmış olup, Sağlık Bakanlığı 

rehberi esas alınarak; hangi alanın, kim tarafından, hangi ürün ve hangi malzemeler 

kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir. Buna uygun kontrol listeleri 

oluşturulmuştur. 

 Okulumuzda kullanılan tüm dezenfektan malzemeler ilgili Bakanlığın ruhsatlandırdığı ürünler 

arasından seçilecektir. Temizlik bezleri tek kullanımlık değilse en az 60 derecede her kullanım 

sonrası yıkanacaktır.  

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx 

                      

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx


 
 

 Okulun girişten itibaren belli alanlarına el dezenfektanları yerleştirilmiştir. 

 Öğrencilerimizden kullanımlarına yönelik el dezenf kendilerine ait el dezenfektanı ya da 

kolonya, kağıt mendil…vb. den oluşan kişisel dezenfektan çantaları oluşturmaları istenecek 

düzenli kullanımları takip edilecektir. 

 Laboratuvarda kullanılan bilgisayarlar ve diğer kullanılan eşyaların her ders sonrası uygun 

şekilde dezenfekte edilmesi sağlanacaktır. 

        

 

 

c. Havalandırma ve Klima Kullanımı 

 Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri, mümkün olan sıklıkta ve sürede 

açık bırakılarak doğal havalandırma sağlanmaktadır. 

 Doğal havalandırmaya bağlı olarak gelişecek problemlerin yaşanmaması için oturma düzeni 

yapılırken bu durum göz önünde bulundurulmuştur. 

 Tuvaletlerde el için kağıt havlu kullanılmaktadır. 



 
 

d.  Maske Kullanımı 

 Maske kullanımında fiziki mesafenin korunması esas alınacaktır. Çalışanların tüm 

toplantılarda, merdiven, tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında, servislerde ve güvenli 

fiziksel mesafenin (2 m) korunamadığı her durumlarda maske kullanılması gereki  

 Sadece ofiste kendi alanında veya tek başına çalışırken maske kullanılmayabilir. 

 Tüm öğretmenler ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takarlar. Sınıf 

derslerinde fiziksel mesafe sağlanması halinde maskeler çıkarabilirler. Ancak okulun ortak 

kullanım alanlarına çıktıkları her an maske takarlar. 

 Maskeler ventilsiz olmalıdır. Cerrahi maske ya da standartlara uygun bez maske 

kullanılabilir.Yüz siperliği kullanımı sadece, çok fazla kişiyle 1 metreden yakın şekilde 

çalışacak personelimiz ve öğretmenlerimiz ile sınırlıdır. Bunun dışında kullanımı 

olmayacaktır. 

                             

                        



 
 

d. El Hijyeni 

 Eller sabun ile (antiseptikli sabuna gerek yok) sık sık yıkanmalı, bunun sağlanamadığı 

durumda el antiseptikleri ile dezenfekte edilmelidir. 

Asıl olanın öğrencilerimize doğru el yıkama alışkanlığı kazandırmak olması yanında, olası 

durumlar için masalarında minik el dezenfektanları/fıf fıslı kolonya kağıt mendil ve mini çöp 

torbası bulundurulması sağlanacaktır.  

 

 

 

 

Eldiven asla kullanılmamalıdır. Eldivenler yalancı güvenlik hissi yarattığı için, diğer 

olumsuzluklarının yanında, sık el yıkama alışkanlığını da engellemektedir.  Bu nedenle 

okulumuzda sadece tuvalet benzeri yerlerin temizliğini yapan personel ve çiğ et/ balık 

ürünlerine temas eden mutfak çalışanı dışında eldiven kullanılmayacaktır. 

e. Görsel Uyarılar 

Odaların girişine  

Resepsiyonun önünde fiziksel mesafe uyarısı-şeridi 

WC kapılarında 

Sınıflarda 

Koridorlarda 

Spor salonlarında 



 
 

 

3 SPOR SALONUNUN KULLANIMI 

 Spor aktivitelerinin damlacık çıkışı ve hızını artırması nedeniyle grup halinde yapılan ve 

yakın temas gerektiren sporlar yapılmayacaktır. Spor için bahçe ve okul çevresi tercih 

edilecektir. 

 Spor salonlarında uyulması gereken kurallar ve kapasitesi belirlenmiş ve  salonun girişine 

asılmıştır. 

 Spor salonun aynı anda çalışacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde 

sınırlandırılmış ve kişiler arasında her durumda en az 2 metre mesafe kalacak şekilde 

kullanılacaktır. 

 Spor salonunda kağıt havlu, el dezenfektanları bulundurulacaktır. Ortak kullanımı olan hiçbir 

malzeme bulundurulmayacaktır. 

 

 



 
 

4 YEMEKHANENİN KULLANIMI 

 Yemekhanelerin kullanımı için sınıflar düzeyinde kademelendirme yapılacaktır. Öğrenciler 

gruplara ayrılarak, yemek saatlerine olabildiğince farklı saatlerde çıkması sağlanacaktır. Her 

sınıf kendisi için belirlenen yere oturacaktır. 

 Yemek sürelerinin optimal olması sağlanacak ve yemek esnasında yüksek sesli, efor 

gerektiren faaliyetlere izin verilmeyecektir.  

Masaların yerleşimi ve öğrenciler arası mesafe Bakanlığın rehberi temel alınarak,  en az 1 

metre  olacak ve içerideki hareketi en aza indirecek şekilde  oluşturulmuştur.  

Öğrencilerin yemek sırasında sık sık yerinden kalkmalarını engelleyecek düzenlemeler 

yapılmıştır. Bunu için ihtiyaç duyacakları malzemeler küçük paketler halinde ve kapalı olarak 

masalarında bulunacaktır.  

Yemek alma sırasında yakınlaşmayı engellemek için yer işaretlemeleri yapılmıştır.  

 Bu dönemde açık büfe uygulaması kaldırılmıştır. Yemekler, yemekhane personeli tarafında 

hazır olarak öğrencilere sunulacaktır.  

 

5 SERVİSLERE YÖNELİK ÖNLEMLER 

 Servis araçlarının kapasitesi ve kullanımında ilgili Bakanlıkların yönlendirmesine göre 

hareket edilir. 

Öğrenci ve çalışanların her gün aynı koltukta oturması sağlanır. Bu sıralama kişilerin alım 

sırasına göre düzenlenir.  

Araç temizliğine yönelik standartlar belirlenmiştir ve firma ile imza altına alınmıştır.  Günlük 

temizliğe ek olarak sık temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol 

dayama noktaları her yolculuktan sonra temizlenir. Gerekli olması durumunda profesyonel 

temizleme yapılır.  

 Araçlar, sabah servis öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır. 

 Bütün araçlarda el dezenfektanı kâğıt peçete, ıslak mendil ve çöp poşeti bulundurulur. 

 Tüm araç sürücü ve hostesleri, öğrenciler araçta bulunduğu süre boyunca maske kullanır. 



 
 

 Araç içinde su içmek dışında hiçbir yiyecek içecek tüketimine izin verilmez. 

 Sürücü ve rehberlerin sağlık durumları takip edilir. Olası hastalık durumlarında personel 

yedeklemesinin nasıl yapılacağı belirlenir. 

6 ÇALIŞMANIN YAPILANDIRILMASI 

a. Toplantılar 

 Toplantılar mümkün olduğu kadar çevrimiçi yapılmalı yüz yüze toplantılardan kaçınılmalıdır. 

 Toplantı odalarının kullanım kapasiteleri belirlenmiş ve girişlerinde ilan edilmiştir.  

 Toplantı sırasında maske kullanılmalıdır. Sık aralar verilmesi önerilir. 

 

b. Ziyaretçi ve Kargo Düzenlemesi 

 Bu süreçte zorunlu olmadıkça velilerimizin okula gelmemesi ve görüşmelerin çevrimiçi 

olarak yapılması sağlanacaktır. 

 Zorunlu durumlarda okula gelecek velilerimiz için bekleme alanları oluşturulmuştur.  

 

 Zorunlu haller dışında ziyaretçi ve tedarikçi kabulü yapılmayacaktır. 

 Ne nedenle olursa olsun, okula girişi yapan personel ve öğrenci dışındaki her kişinin kaydı 

alınarak ateş ölçümleri yapılacaktır. Ateşi yüksek çıkan kişi okula alınmayacaktır.  

 Okulda mal kabulü, tamir/ tadilat işleri öğrencilerin bulunmadığı zamanlarda yapılacaktır 

 Giriş/çıkışı en aza indirmek amacıyla şahsi kargolar için okul adresi kullanılmaması 

önerilmektedir. 

 SAĞLIK GÖZLEMİ 

 Çalışanlarımız ve öğrencilerimiz için okulumuzda revir bulunmaktadır. Hemşire ve doktor 

görev almaktadır.  

 Okula dönüş öncesi tüm çalışan ve öğrencilerin son 14 günlük dönemdeki sağlık durumları ve 

temas hikayesi sorgulanır. Bunun için bir anket / sağlık değerlendirme formu düzenlenmiştir. 

 Okul boyunca çalışana ve öğrencilerin bulaşıcı hastalıklar açısından takibi ve kaydı için  

sistem kurulmuştur. 



 
 

 Okulda olası hastalık durumları için aşağıdaki algoritma oluşturulmuştur; 

o Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan 

öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenmeli ve doktor muayenesi önerilmelidir, 

o Durumu ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini haberdar eder ve öğrenciyi pandemi odasına 

götürür, 

o Gelen hemşire/hekim burada ateş ölçümü ve ön değerlendirmesini yapar, 

o Şüpheli durum düşünüldüğünde aile aranarak haber verilir ve kişi bu odada ya da açık alanda 

bekletilir, 

 Olası hastalık sonrası gelen sağlık kuruluşu değerlendirmesi veliden alındıktan sonra olası 

şüpheli durumlarda temas ve yakın teması sorgulanır. 

 Temas ve yakın temas durumuyla ilgili ailelere bilgi verilir. Sağlık bakanlığının rehberine 

göre önlemler alınır. 

 Covid + vaka doğrulandığında İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirim yapılır. 

c. Hastalık belirtilerini fark ettiyseniz 

Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma 

kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri 

OKULA GELMEYİNİZ VE DURUMU SAĞLIK BİRİMİNE BİLGİ VERİNİZ 

d. Evde veya yakın çevrenizde Covid-19 tanısı alan biri varsa 

 Olası temas, olası şüpheli hastalık ve pozitiflik durumunda, asgari olarak Sağlık Bakanlığı’nın 

‘Covid-19 Rehberi’ne uyulacaktır. 

 Temaslıların 2 hafta okula gelmemeleri ve evden çalışmaları sağlanacaktır. 

 Durumunuz hakkında Pandemi görevlisini bilgilendiriniz. 

e. Seyahat Etmek Durumundaysanız 

 Zorunlu olmadıkça seyahat planlaması yapılmamalıdır. 

 Yurt içi seyahatlerde toplu taşıma araçları kullanılmamalı, özel araçlarla seyahat edilmesi 

önerilmektedir. 



 
 

 Yapılan tüm seyahatlerin bilgisi Pandemi Görevlisine bildirilmelidir.  

 

7 EĞİTİM VE DANIŞMANLIK 

 Okul açılmadan başlayan ve okulun ilk haftasını içeren dönemde, bulaşıcı hastalıklar (COvid-

19 vurgulu), korunma yolları, hijyen, doğru uygulamalar vb konusunda eğitim planı 

oluşturulmaktadır. Bu plan doğrultusunda sınıf öğretmenlerinin sunumu ve uygulamalı 

çalışma yapılacaktır.. 

 Bu eğitimler, aynı konularda ve yeni gelişecek ihtiyaçlar doğrultusunda yıl boyunca devem 

edecektir. 

 Öğrenci ve çalışanlar için, salgın döneminde ruh sağlığı / psiko-sosyal destek ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik çalışmalar PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) bölümümüz 

tarafından yapılmaktadır. 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

  

   

       

 



 
 

 

 

 



 
 

 


