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Pandemi Döneminde Okula Dönüş Faaliyetleri 

 

COVID-19 hastalığının dünya için pandemi olma özelliğini sürdürdüğü bu günlerde 

TED Isparta Kolejinin bütün kademelerinde normalleşme süreci kapsamında 

koruyucu önlemler kararlı bir şekilde sürdürülmektedir. 

 

Bu doküman okulumuzdaki güvenli ortamı yeni koşullar altında sürdürmek 

amacıyla uygulanacak temel faaliyet ve yaklaşımları özet olarak içermektedir. 

Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler doğrultusunda 

dokümanımız güncellenerek sizleri bilgilendireceğiz. 

 

17 Ağustos tarihinde çocuklarımızla olabilecek en olumlu koşullarda buluşabilmek 

amacı ile; okul yönetimi, çalışanlar, aileler ve öğrencilerimizle, kısaca tüm TED 

Isparta Koleji ailesi olarak pandemi mücadelesine tüm gayretimizle destek 

vermeliyiz. 
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DOKÜMANDA KULLANILAN TANIMLAR 

 

Antisepsi: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. 

Antiseptik: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldüren kimyasal 

maddelerdir. El hijyeni için %70 alkol içeren kimyasallar tercih edilir. 

Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerindeki hastalık yapan mikroorganizmaların 

çoğunun öldürülmesi işlemidir. Dezenfeksiyonun etkinliği ancak öncesinde temizlik 

yapıldığında sağlanabilir. 

Dezenfektan: Cansız yüzeylere uygulandığına mikroorganizmaların (bakteri, virüs, 

mantar) çoğunu öldüren ürünlerdir. 

El Hijyeni: El yıkama veya el antisepsisi işlemlerini içerir. 

İzolasyon: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı insanlardan 

ayırma yöntemi. 

Sosyal Mesafe: Fiziksel mesafe olarak da adlandırılabilir. Bir arada yaşamayan kişilerin 

arasında korunması gereken güvenlik mesafesidir. Güvenli mesafeyi belirlemek için 1,8 

metre, 6 feet, iki kol mesafesi, 3-4 adım gibi ölçüler kullanılabilir. Kalabalık ortamlarda 

güvenli mesafenin 1 metre altında olmaması önerilmektedir. 

Sterilizasyon: Mikroorganizmaların tamamının öldürülmesi işlemidir. 

Temizlik: Yüzeylerden gözle görünen kirin uzaklaştırılması işlemidir. Tek başına 

mikroorganizmaları öldürmemekle birlikte, virüs dahil tüm mikroorganizmaların miktarını 

azaltarak enfeksiyon riskini azaltır. 

 

 

 



 

 
 

 

1. FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER 

1.1. Binanın Hazırlanması 

Okulumuzda 20.000 metrekare kapalı alan ve 30.000 metrekare açık alan 

bulunmaktadır. Maksimum öğrenci ve çalışan sayısına ulaştığımız dönemde 

kişi başına 19 metrekare kapalı alan düşmektedir. (Sağlık Bakanlığı 

rehberinde okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde çalışan ve 

öğrenci planlaması yapılmasını önerilmektedir) 

 

 Okul temizlik planı Milli Eğitim Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi 

alan, kim tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta 

temizleneceği belirlenmiştir. Gün içinde çok sayıda temas gerçekleşen 

yüzey ve alanlar saptanmış ve temizlik planında sorumlu çalışan kişi ve 

temizlik sıklığı belirlenmiştir. Temizlik planının uygulanması müdür 

yardımcıları tarafından kontrol edilir. 

 

 Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, 

maske kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula 

gelmemesi gerektiğini açıklayan bilgilendirme afişleri asılmıştır. Okul binası 

girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmaktadır. 

 

 Kampüsün tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (sınıf, tuvalet, 

ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak 

amacı ile tüm gün açık tutulur. 

 

 Tüm tuvalet ünitelerindeki musluklar, sabunluklar ve havluluklar sensörlüdür. 

Sabun ve kâğıt havlu tedariki düzenli olarak yapılmaktadır. 

 



 

 
 

 Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler 

yerleştirilmiştir. 

 

 Okula giriş noktalarında hijyen paspasları ve alkol bazlı el antiseptiği standı 

ile hijyen uygulaması yapılır. Nöbetçi öğretmenler tarafından okulların ana 

giriş kapısında ateş ölçümü yapılarak kayıt altına alınır.  

 

 Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmıştır. Tüm öğrencilerin su 

ihtiyaçları günde üç defa tek kullanımlık kapalı bardaklarla karşılanacaktır.  

 

 Covid-19 kapsamında alınacak önlemler okulumuzun web sayfasında 

yayımlanmaktadır. Okul açılmadan önce velilere e-okul, e-posta gibi iletişim 

kanallarıyla bilgilendirme yapılır. 

 

1.2 Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri 
 
 

 Bina temizlik planına uygun olarak masalar, kapı ve pencere kolları, elektrik 

anahtarları, sandalye kolları gibi gün içinde çok sayıda temas edilen 

yüzeyler günde en az iki kere temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme 

olması durumunda bu sayılar artırılır.  

 



 

 
 

 

Zemin temizliği günde iki kez yapılır. Minimum dokunma yüzeyleri tavan, 

duvar, perde, panjur vb. ayda bir kez temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme 

olması durumunda da bu sayılar artırılır. Temizlik/ dezenfeksiyon işlemi sırasında 

kuru paspas yerine nemli paspas kullanılır.  

 

1.3 Eğitim ve Çalıma Ortamlarının Düzenlenmesi 
 

 Kampüsümüzde eğitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları 

gözetilerek düzenlenmiş, her alanda maksimum kaç kişi bulunabileceği 

belirlenmiş ve işaretlemeler yapılmıştır. 

 

 Ofis ve bekleme alanları, fiziksel mesafe kurallarına göre yeniden 

düzenlenmiş ve işaretlenmiştir. 

 

 Sınıflarımız 65 metrekare büyüklüktedir. Eğitim ve çalışma ortamları, Sağlık 

Bakanlığı Rehberinde belirtilen sosyal mesafe kuralları gözetilerek 

düzenlenmiş, her alanda maksimum kaç kişi bulunabileceği belirlenmiş ve 

işaretlemeleri yapılmıştır.  

 



 

 
 

 Sınıflarda yüz yüze gelmeyecek şekilde oturma düzeni planlanmış ve 

işaretlemeleri yapılmıştır. Pandemi döneminde sınıflarımızda dersler 

sırasında öğretmen dahil öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak 

şekilde oturma düzeni oluşturulmuştur. 

 

 Ders saatleri, teneffüsler ve öğle yemeği araları öğrencilerin toplu halde bir 

araya gelmelerini engelleyecek şekilde düzenlenmiştir. 

 

 Güncel olarak; tüm çalışan ve öğrencilerin maske takmaları zorunludur. 

Sağlık Bakanlığı ya da okul hemşiresi tarafından siperlik, gözlük gibi benzeri 

ilave kişisel koruyucular önerildiğinde, derhal uygulamaya alınır. 

 Okul içerisinde, sınıf veya diğer kullanılacak mekânlarda tüm çalışanlar ve 

öğrenciler bu dönemde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik 

yapmadan otururlar. 

 

 

 
 



 

 
 

1.4. Öğrenci ve Çalışanlar İçin Alınan Önlemler 
 
 Çalışanların kişisel koruyucu malzemeleri (maske veya siperlik) okul 

tarafından temin edilmekte ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır. Kişisel 

koruyucu malzemelerin stokları düzenli olarak takip edilir. 

 

 Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli olduğu 

bildirilmiştir. Okulumuzda aynı zamanda kurum kültürü gereği ses düzeyinin 

kontrolü üzerinde de durulmaktadır. 

 

 Okulumuzda bir adet aktif revir bulunmaktadır. Revirlerimiz sosyal mesafe 

kuralları doğrultusunda hizmet vermeye devam eder.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

2. OKUL FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER 
 

2.1. SAĞLIK KONTROLÜ 
 
 

Pandemi döneminde okula dönüş rehberi güncellendikçe velilerimize bilgi 
verilerek, güncellemelerin takip edilmesi hedeflenir. Velilerimize Sağlık 
Bakanlığı Rehberinde yer alan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” 
iletilecek, taahhütname çıktısı veli tarafından imzalanarak okul açılışından 
önce okula teslim edilmesi istenecektir. 
 

 
 
 
                   https://drive.google.com/file/d/1QX8v-ya01hK-Zlp4X7Yfiuat9Uap7Lag/view?usp=sharing 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1QX8v-ya01hK-Zlp4X7Yfiuat9Uap7Lag/view?usp=sharing


 

 
 

Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde birlikte geçirdiği kişilerin: 
 
 Covid-19 belirtileri 

 Yurtdışı seyahat bilgisi 

 Son 14 günde Covid-19 tanısı ya da şüphesi olan kimse ile teması 

 Sorgulama sonrasında COVID-19 hastalık şüphesi bulunan kişinin 184’ü 

araması ya da bir sağlık kurumuna başvurması, okul hemşiresi tarafından 

istenir.   

 Kişinin durumu netleşinceye kadar evde ya da hastanede izolasyonu 

sağlanır ve takip edilir. 

 

TEMASLI Olmak Nedir? 
 
COVID-19 hastasıyla: 
 

 Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis 
vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler, 
 

 Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis 
vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler, 

 
 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan 

kişiler 
 
 COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske 

takarak bulunmuş kişiler. 
 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi (14.4.2020) 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

2.1.1. Okulda Bulunan Bir Kişide COVID-19 
Hastalık Şüphesi Oluşması 

 
 Okul sınırları içindeki çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş, 

öksürük ya da solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa: 
 

 Durumu ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini haberdar eder. 

 Sağlık birimi, bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş okul öncesi 
izolasyon alanına yönlendirir. 

 

 Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek Sağlık 
Bakanlığı İletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki 
yetkilinin verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan 
ayrılmaları istenir. 

 

 Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında 

bekletilir. 

 Kişisel koruyucular olsa da kapalı ortamda birlikte beklenilmez. 

 İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir. 

 Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekânlar, 
kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına 
alınır. 

 

 Sağlık birimi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan 
ya da öğrenci Covid-19 değilse bile sağlık kuruluşundan “okula 
dönüşünde sakınca olmadığına dair hekim raporunu okula teslim 
ettikten sonra okula devam edebilir. 

 

 

 
 

 



 

 
 

2.1.2. COVID-19 Tanısı Alan Çalışan ya da 

Öğrencinin Tedavi Sonrası Okula Dönüşü 

 
 Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından 

“okula dönmesinde sakınca olmadığına dair raporu ile okula kabul edilir. 
 

 Okula ilk geldiğinde önce okul hemşiresi/iş yeri hekimi tarafından 
değerlendirilir, hekimin uygun görmesi sonrasında işine devam eder. 
 

 
 İlgili idareci akışın gerçekleşmesini sağlar. 

 
 

2.1.3. Seyahat Uygulamaları 
 

Çalışanların ve öğrencilerin okul ile ilgili seyahat ve gezileri T.C. Millî Eğitim 

Bakanlığı 06.03.2020 ve 17.03.2020 tarihli yazıları gereğince, TED Isparta Koleji 

öğretmenleri, öğrencileri ve çalışanlarına duyurularak zorunlu olmadıkça spor 

müsabakası, yarışma, sempozyum konferans, proje, uluslararası toplantı ve 

benzeri etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurt dışına seyahat etmemeleri 

istenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı kararları takip edilerek bir zorunluluk olmadıkça seyahat 

yapılmaması yönünde planlama yapılır. 

 

İl içi ve zorunlu il dışı transferlerde otomobil tipi araçlarda en fazla üç kişi 

olacak ve yolcuların yer değişikliği yapmayacağı şekilde sürekli maskeli olarak 

seyahat etmeleri sağlanır. İşe dönüşte iş yeri hekimi tarafından değerlendirilmesi 

yapılır. Servis aracı ile ulaşım gerektiğinde, servis kullanım yönergelerine uyulur. 

Zorunluluk olmadığı sürece yurt dışı seyahat tavsiye edilmemektedir. 

 

 

 



 

 
 

2.2. KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI 

 
 Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takacak, 

maskesi olmayanlar için kampüs girişinde maske bulundurulacaktır. Okulda 

bulunan kişilerin tümü kuralına uygun maske takacak, maske nemlendikçe 

ya da kirlendikçe değiştirilecektir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el 

antiseptiği kullanılacaktır. 

 

 Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri 

yerleştirilmiştir. El antiseptiğini yutma riskine karşı küçük öğrenciler bunları 

kullanırken mutlaka denetlenecek. 

 

 Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar belirlenmiştir. 

Görevlerini yerine getirirken eldiven kullanır, bunun dışında okul genelinde 

eldiven kullanılmamaktadır. 

 



 

 
 

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ 

2.3.1. Okula Giriş / Çıkış 

 Okula girişler sadece ön bahçe bina okul giriş kapılarından yapılacaktır. 

 Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler, veliler tarafından okul bahçesinde 

teslim alınıp, bırakılacaktır. 

 Okula giriş yapacak çalışanların ve öğrencilerin fiziksel mesafeyi gözeterek 

giriş-çıkış yapmaları önemlidir, bu nedenle kapıda yığılmaların önlenmesi 

için sosyal mesafe alanları işaretlerle belirlenmiştir. 

  Binaya giren öğrencimiz önce hijyen paspasına basıp, antiseptik standında 

ellerini temizleyip, ateşi ölçüldükten sonra giriş yapacaktır. 

 Çalışanlar giriş ve çıkışlarda yaka kartlarını temassız okuyuculara okutur. 

 Güvenlik ve nöbetçi öğretmenler tarafından kampüs girişinde ve okulların 

ana giriş kapısında ateş ölçümü yapılır ve kayıt altına alınacaktır. 

 Okula giriş sırasında ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gözlenen kişiler 

doğrudan işyeri hekimine/hemşireye bildirilecektir. 

 Çalışan ve öğrenci dışındaki kişilerin zaruri haller dışında okula giriş 

yapmaması esastır. 

 

2.3.2. Okul Ortamında Alınan Tedbirler 

 Sınıflar ve tüm çalışma ortamları (ofisler, atölyeler vb.) Sağlık ve Millî Eğitim 

Bakanlığının kararları doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun işaretlemelerle 

düzenlenmiştir. 

 

 Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve 

pencereleri açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması 

sağlanır.  

 



 

 
 

 Öğrencilere ve çalışanlara fiziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme 

kullanımı, selamlaşma-vedalaşma alışkanlıkları, öksürme ve hapşırma 

adabı, el ve solunum hijyeninin sağlanması ve korunması hakkında düzenli 

bilgilendirmeler ve hatırlatmalar yapılır. 

 

 Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler 

kullanıcının kendisi tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. ilgili 

öğretmenler tarafından ve/veya temizlik personeli tarafından düzenli olarak 

temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve sonrasında eller 

yönergeye uygun yıkanarak dersin zaman planlaması buna göre yapılır. 

 Tüm çalışan, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini 

kullanım ilkeleri doğrultusunda kullanmaları sağlanır. 

 

 Asansörler zorunlu durumlar (hastalık ve sakatlık, yük taşıma) dışında 

kullanılmaz. 

 

 Kurum bünyesinde bulunması halinde kantin ve benzeri yerlerde maske 

kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulur. 

Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak benzeri malzemeler kullanılır. 

 

 Kurum bünyesinde varsa giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışının 

yapıldığı TED Dükkanda hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili 

tedbirlere uyulur.  

 

 Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu 

sırasında Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Ofis ve 

Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken 

önlemlere uyulur. 

 

 



 

 
 

 Tüm temizlik ekibi çalışanlarının görev alanı belirlenmiştir. Atıkların 

uzaklaştırılmasından sorumlu çalışan, hijyen kurallarına uymak, kişisel 

koruyucu malzemelerini kullanmak ve atık yönetmeliğini uygulamak üzere 

eğitim almıştır ve eğitim gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

 

 

2.3.3. Çalışanların Pandemi Döneminde Toplantı 

ve Eğitim Faaliyetlerinin Düzenlenmesi 

 

 Toplantı ve eğitimler uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle 

gerçekleştirilmektedir. Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı 

eğitimler sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurmak şartıyla 

minimum kişi ile gerçekleştirilir. 

 

 Çalışanlara korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme 

faaliyetleri organize edilir. 

 

 

2.3.4.Servis Kullanımı 

 

 Okul taşıtlarında maske takma zorunluluğu bulunmaktadır. 

 Okul taşıtları için servis şoförleri, işveren tarafından Covid-19 hakkında 

bilgilendirilir. 

 Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket eder ve 

aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanılır. 

 Araç içine Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde 

asılarak, şoför ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanır. Araçlarda giriş 

kapısının yanına el antiseptiği bulundurulur. 



 

 
 

 Servisle ulaşım sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması 

ve her gün aynı yere oturması sağlanır. 

 Servislerde, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan “COVID-19 Kapsamında 

Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” e mutlak 

uyulur. 

 

2.3.5. Yemekhane Kullanımı 

 

 Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmuş ve öğrencilerin yemekten 

önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanır. 

 Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak 

şekilde düzenleme yapılmıştır. 

 Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için yemek saatleri gruplara göre 

belirlenmiştir. 

 Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye 

boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi 

kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler 

yapılmıştır. 

 Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve 

deterjanla yıkanır ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanır. 

 Baharat, kürdan, tuz ve benzeri malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde 

sunulması sağlanır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek 

bulundurulmaz. 

 Yemekhane görevlileri, kişisel hijyen kurallarına uygun davranır ve tıbbi 

maske takar. 

 Masada yeme ve içme dışında maske takılır, açık büfe yemek servisi 

yapılmaz. Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla 

kullanılmaz. 



 

 
 

 Yemekhanelerimizde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 

kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı Ve İçerisinde 

Yeme-İçme Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” e 

uyulur. 

 

3.İŞLEYİŞ SIRASINDA UYGULANACAK FAALİYETLER 

3.1. Eğitim Çalışmaları 

 

 Salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmaz. Yapılması 

gerekli etkinliklerin açık alanda yapılması tercih edilir.. Etkinliklerde maske 

takılarak, sosyal mesafe kurallarına uyulur. 

 Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer 

çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanır. 

Antiseptik içeren sabun yerine normal sabun yeterlidir. Yapılan iş, eldiven 

kullanımını gerektirmiyorsa, Covid-19’dan korunmak amacıyla eldiven 

kullanılmaz. 

 Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe 

olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmuştur ve mutlaka maske takılır. 

Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanır. 

 Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesli aktiviteler 

yapılmaz. Kitap, kalem gibi eğitim malzemeleri kişiye özel olur, öğrenciler 

arası malzeme alışverişi yapılmaz. 

 Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla 

teneffüsler sıraya konularak düzenlenir. 

 Okullarda toplu olarak kullanılan koridorlar, kantin, spor salonu gibi yerlerin 

daha az sayıda kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilir. 

 Covid-19 vakası olması durumunda o sınıf, oda boşaltılır, 24 saat süreyle 

havalandırılır ve boş tutulması sağlanarak, temizliği yapılır. 



 

 
 

 Okul spor salonunda hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili 

tedbirlere uyulur. 

 Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile 

ilgili tedbirlere riayet edilir. 

 

3.2. Destek Programları 

 

 Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı, psikososyal destek 

ihtiyaçları için okullarda bulunan Psikolojik Danışma Rehberlik birimlerimiz 

Sağlık Bakanlığının ve Türk Eğitim Derneğinin bu konudaki önerileri 

doğrultusunda hareket eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


