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Öğrenciler, çalışanlar  ve veliler koronavirüs ile 
karşı karşıya kalma durumlarında güvenli bir 

çalışma ortamının sağlanmasına ihtiyaç 
 duyarlar



 

 

 
4 

 SUNUŞ 

Bütün dünya, Koronavirüs nedeniyle 

pandemi olarak kabul edilen büyük 

ve son derece tehlikeli bir salgınla 

mücadele etmektedir. Türkiye de 

kritik  olarak nitelendirilen ve yeterli 

önlem alınmadığı takdirde tehlikenin 

daha büyüyeceği öngörülen 

ülkelerden biri konumundadır.   

 Tüm bu koşullara karşın, toplumsal 

yaşamın mümkün olan en az sıkıntıyla 

sürdürülebilmesi gerekmektedir. İşte, tam 

bu noktada, karşımıza eğitim kurumları  

çıkmaktadır. Buralarda alınacak 

önlemlerin halk sağlığının korunmasına 

önemli bir katkı sağlayacağı açıktır. 

Bu doğrultuda alınacak önlemler dört temel amacı 

kapsayacak şekilde düzenlenmelidir 

  

 

 

  

Öğrenci ve 

çalışanların 

okullara Covid-

19 taşımalarının 

önlenmesi 

Güvenli hijyenik 

ortamının okullara 

sürdürülebilirliğinin 

sağlanması 

Öğrenci ve personelin 

Covid-19 riskiyle 

karşılaşmadan okuldan 

çıktıkları güvenin 

yerleşmesi 

Okul çalışanlarına 

öğrencilerden geçmesi 

olası Covid-19 risklerin 

önlenmesi 

Özetlenen bu tüm önlemlerin uygulanması sonrasında hem güvenilirlik imajı güçlenen 

ve tercih edilir  duruma gelen işletmeler kazanacak hem de en önemli toplumsal 

karşılaşma noktalarından biri olan okullardaki  Covid-19 risklerin azaltılması veya 

ortadan kaldırılması ile halk sağlığı kazanacaktır. 

 

Okullarda alınan önlemler ve yönlendirmeler, 

aynı zamanda uygulamalı bir davranış eğitimi 

olacaktır. 
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 Bu rehber kimler için, neden hazırlandı? 

Bu rehber, kamu ve özel okul yöneticilerine, 

okullarının günlük operasyonlarını denetleyen 

kişilere yöneliktir. Okullar, toplumun her yerinden 

öğrencilere, personele ve ziyaretçilere hizmet 

eder. Bu kişilerin tümü okul ortamıyla yakın 

temasta bulunabilir ve genellikle mekan, ekipman 

ve malzemeleri paylaşır. 

Bu rehber, okul ve paydaşlarının COVID-19'un 

okullarına bulaşmasını önlemeye nasıl yardımcı 

olacaklarını anlamalarına yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, bir vaka tespit edilmesi 

durumunda okul ve paydaşlarının hızlı tepki 

vermesine yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır.  Rehber, COVID-19'un toplumda 

yayılması durumunda yöneticilerin öğretim ve 

öğrenmenin sürekliliğini planlamasına yardımcı 

olacak hususları içermektedir. 

Çocuklarda COVID-19 hakkında bilgiler sınırlıdır. 

Ancak mevcut doğrulanmış bilgiler, COVID-19'u 

çocuklarda genellikle hafif semptomlara 

seyrettiğini göstermektedir. Yetişkinlerde olduğu 

gibi, çocuklardan yetişkinlere veya çocuklara 

yayılan kişiden kişiye, esas olarak enfekte bir kişi 

öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu zaman 

üretilen solunum damlacıkları yoluyla oluştuğu 

düşünülmektedir. Son çalışmalar, enfekte olan 

ancak semptomları olmayan kişilerin COVID-

19'un yayılmasında da rol oynadığını 

göstermektedir. Bununla birlikte, çocukların 

küçük bir yüzdesinin daha ciddi hastalıklara 

yakalandığı  bildirilmiştir. Ciddi kronik tıbbi 

rahatsızlıkları olan kişilerin daha yüksek risk 

altında olduğuna inanılmaktadır. Çoğu çocukta 

daha düşük ciddi hastalık riskine rağmen, COVID-

19 benzeri semptomları olan çocuklar, yaşlı 

yetişkinler ve ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan 

yetişkinler gibi daha yüksek risk altında olabilecek 

başkalarıyla temastan kaçınmalıdır . 

Bu rehber, Koronavirüs( COVID-19) hastalığının bulaşma ve şiddeti hakkında şu anda 

bilinenlere dayanmaktadır. 

Sağlık yetkilileri COVID-19'un yayılmasını önlemek için adımlar atıyor. Okullar bu çabada önemli bir 

rol oynamaktadır. Yerel sağlık departmanları ile işbirliği ve koordinasyon yoluyla, okullar hastalık ve 

potansiyel bulaşmalarına ilişkin bilgileri okullarında yaymak için adımlar atmalıdır. Okullar, COVID-

19'un öğrencileri arasında yayılmasını önlemek için adımlar atmaya hazırlanmalıdır. Okullar, özel 

sağlık ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere tüm okul paydaşlarının korunmasına yardımcı olmak 

için yerel sağlık yetkilileri ile işbirliği yapmaya, bilgi paylaşmaya ve planları gözden geçirmeye devam 

etmelidir. Okul planları, yüksek riskli nüfusları ve sağlık sistemini korumak için stratejilerini 

tamamlayacak ve öğretim ve öğrenmedeki aksamaları en aza indirecek ve öğrencileri ve personeli 

koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.  

Planlar ,  günlük uygulamalara (örn. El hijyenini teşvik etme, devamsızlığı izleme, rutin iletişim 

kurma) dayanmalıdır. 
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GENEL BİLGİLER 
Virüs nedir? 

Virüsler, sadece canlı hücreleri efekte 

edebilen ve böylece replike olabilen 

mikroskobik enfeksiyon etkenleridir.  

Virüsler çok çeşitli hastalıklara yol 

açabilir. Her türlü yaşam formunu 

etkileyebilirler, çünkü çoğalmak için 

yalnızca bir konakçıya ihtiyaç duyarlar.  

Korona virüs nedir? 

Korona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Yarasa, 

domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilir.  

Genellikle insanlarda hafif ile orta derecede üst solunum yolu hastalığına neden 

olurlar. Ancak pnömani ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları gibi Orta Doğu 

Solunum Sendromu (MERS-CoV)  ve  Siddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) 

gibi daha ciddi hastalıklara neden olur. 

 Bir Koronavirüs dört yapısal proteinden olusur: nükleokapsid, zarf, zar ve çubuksu 

çıkıntılar (dikenler). Bu çıkıntılara 

Latincede taç anlamına gelen “Korona” 

adı verildiğinden bu virüslere Koronavirus 

(taçlı virüs) denir. Nükleokapsid, zarf ve 

zar proteinleri tarafından olusturulan 

küreye benzer bir yapının içinde, genetik 

materyali bulundurur. Dikensi çıkıntılar ise 

virüsün enfekte edebileceği  hücreleri 

belirler ve hücrelerdeki almaçlara 

bağlanır. 
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Virüs nasıl hastalık oluşturur? 
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PANDEMİ NEDİR? 

: Pandemi (eski Yunanca'dan pan tüm +  demos insanlar), bir 

kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve 

etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.  
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COVID-19  Belirtileri Nelerdir?  

Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif 

ve orta derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir.  

• Birkaç gün süren yüksek ateş (38.3°C ve üzeri),  

• Balgamlı ve/veya Kuru öksürük,   

• Boğaz ağrısı,  

• Nefes darlığı (Nefes alma 

güçlüğü),  

• Baş ağrısı  

Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya 

bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül 

olabilecek seviyede çok az Korona / Covid-19 (Korona) virüsü vardır.  
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Korona virüs nasıl yayılır? 
Koronavirüs 2 metreye kadar 

seyahat eden damlacıklarda 

solunum  salgılarında bulunur, yani 

temas ve damlacık iletimleri 

yoluyla transferler olabilir.  Enfekte 

olan insanlar hapşırır veya 

öksürürse, mikropları havadaki 

küçük damlacıklar yoluyla 

yayabilirler. Bu damlacıklar 

yüzeylere inebilir. Burun ve boğaz 

salgılarıyla kirlenmiş eller ve 

yüzeyler hastalığın yayılmasına 

sebep olabilir. 

 

COVID-19 yüzeylerde ne kadar kalır?
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KORUNMA 

COVID-19 Nasıl Kontrol Edilir? 

Hasta olan kişiler öksürdüğünde ya da 

hapşırdığında, içerisinde bakterilerin yanı sıra 

virüslerin de bulunduğu küçük damlacıkları 

etraflarına yayarlar. Bu küçük damlacıklarda 

(<5 mikron) yer alan kızamık gibi bazı virüsler 

ise havada birkaç saate kadar kalabilirler. 

Birçok solunum yolu virüsü ise, genellikle 

yüzeye hızlıca konan daha büyük 

damlacıkların içinde bulunur. SARS-CoV-2 

virüsü, içerisinde yer aldığı bu büyük 

damlacıklar (10-100 mikron) sayesinde 2 

metreye kadar yayılabilir ve küçük tanecikler 

3 saate kadar havada kalabilir.  

 

Damlacıklar henüz havadayken, bu 

damlacıkları soluyan ya da yutan kişilere virüs 

bulaşır. 

 Büyük damlacıklar birkaç dakika gibi kısa bir 

süre içerisinde ortamdaki yüzeylere ya da 

kişilerin üzerine konarlar. Bu nedenle, örneğin 

bir koridorda öksüren ya da hapşıran bir 

kişinin  ardından yürümek büyük bir risk teşkil 

eder, ancak aynı koridorda 30 dakika sonra 

yürümenin hiçbir riski yoktur çünkü 

damlacıklar bu süre içerisinde hızlıca yere 

konmuştur ve ortamdaki hava değişimi de 

havada kalan herhangi bir virüsü hızlıca dilüe 

ederek etkisini azaltmıştır.  

 

 

 

Özellikle çok sayıda  insan birine yakın toplandığında okullarda  hastalık 

veya salgın vakalarını tahmin etmek zordur  Önemli olan faktör hazırlıklı 

olmaktır. Koruyucu önlemler ve doğru kaynaklar ile birkaç vakaya müdahale 

edebilirsiniz. Ancak patlak verecek salgın ile baş etmeniz kolay değildir. 

Sonuçta salgınların kontrol edilmesi daha zor ve maliyetlidir . Bu nedenle: 

korunma tedaviden daha güvenli, etkili  ve 

düşük maliyetlidir. 
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Virüsün yayılmasını önlemede el hijyen 

uygulamaları? 

El hijyeni 

El hijyeni terimi suyla sabunla ellerin 

yıkanması veya alkol bazlı el antiseptiklerini 

kullanarak ellerin ovalanmasını içerir. Eğer 

ellerde gözle görülür kirlenme varsa veya 

solunum salgılarına maruz kalınmışsa, alkol 

bazlı el antiseptiklerinin etkinliği kısıtlı 

olacağından, eller su ve sabunla yıkanmalı 

ve kurulanmalıdır. Kurulama için tek 

kullanımlık kağıt havlular kullanılmalı ve 

ayakla çalışan kapalı çöp kutularına 

atılmalıdır.  

El Hijyeni Sağlanması Gereken Durumlar:  

temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni 

sağlanmalıdır. Eldiven giyilmesi gereken 

durumlarda da benzer şekilde eldiven 

giyilmeden önce ve eldiven çıkarıldıktan 

sonra el hijyeni sağlanmalıdır.  

yüzeylerle temas ettikten sonra mutlaka el 

hijyeni uygulanmalıdır.  

Eller mutlaka yıkanmalıdır. 

. Eller gözle görülür derecede kirli 

değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, 

en az% 60 alkol içeren alkol bazlı el 

antsepikleri kullanılabilir. 

durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 

kullanımı uygun değildir, eller su ve sabun 

ile yıkanmalıdır.  

 

 

 

Lavaboların yanına el yıkama adımlarını 

açıklayan posterler yerleştirin. 

 



 

 
9 
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Maske Kullanım Kılavuzu 
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Okullarda hijyen açısından dikkat edilmesi gereken 

noktalar 

.Genel Okullarda kritik noktalar  
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Spor salonlarında kritik noktalar  
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Sınıflarda kritik noktalar  
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Yemekhane ve kafeteryalarda kritik noktalar  

 

Mutfaklarda kritik noktalar  

 



 

 
16 

Okul ofislerinde kritik noktalar  

Araçlarda kritik noktalar  
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Spor salonları tuvaletlerinde kritik noktalar  

 

:Genel tuvaletlerde  kritik noktalar  
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Temizlik dezenfeksiyon 

Temizlik ve dezenfeksiyon Covid-19 etkeninin uzaklaştırılmasında oldukça 

önemlidir. İyi ve etkin temizlik ve dezenfeksiyon kişilerden, ekipmanlardan ve 

yüzeylerden bulaşabilecek virüslerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. 

Bu şekilde halk sağlığı ve gıda güveliğini etkileyecek etkenin bulaşması ve 

yayılmaları önlenecektir.    

Temizlik, dezenfeksiyon ve sanitasyon arasındaki farkı bilin 

Temizlik , mikroplar dahil olmak üzere kir ve yabancı maddelerin yüzeylerden 

uzaklaştırılmasını ifade eder. Tek başına temizlik mikropları öldürmez. Ancak 

mikropları uzaklaştırarak, sayılarını ve dolayısıyla enfeksiyonun yayılma riskini 

azaltır. 

Dezenfeksiyon , yüzeylerdeki mikropları öldürmek için kimyasallar( sağlık 

bakanlığı tescilli dezenfektanlar) kullanarak çalışır. Bu işlem kirli yüzeyleri 

mutlaka temizlemez veya mikropları temizlemez. Ancak temizlendikten sonra 

yüzeyde kalan mikropları öldürmek, enfeksiyonun yayılma riskini daha da 

azaltır. 

Dezenfekte etme , halk sağlığı standartları veya gerekliliklerine göre, yüzeyler veya 

nesneler üzerindeki mikrop sayısını güvenli bir seviyeye düşürür . Bu işlem , 

enfeksiyonun yayılma riskini azaltmak için yüzeyleri veya nesneleri temizleyerek veya 

dezenfekte ederek çalışır . 

Temizlik ve dezenfeksiyon yapılırken; 

−Okulda temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl, hangi kimyasal maddeler kullanılarak, 

ne zaman ve kim tarafından yapılacağını gösteren temizlik ve dezenfeksiyon planları 

oluşturulmalıdır. 

−Farklı alanlar için farklı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır. 

Temizlik ve dezenfeksiyon planları, gıdaların içerebileceği  

mikroorganizma yükü ve türü dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca 

yayımlanan mevzuat gereğince izin verilmiş temizlik ve dezenfektan 

maddeleri kullanılarak yapılmalıdır. 



 

 
19 

−Okulda temizlik ve dezenfektan maddelerine ait güvenlik bilgileri, 

üretim ve son kullanım tarihleri bulunmalıdır. 

−Okulda temizlik ve dezenfektan maddeleri ile gıda maddelerini 

etkileyebilecek diğer kokulu maddeler ayrı bölümlerde muhafaza edilmeli 

ve işaretlenmelidir. 

Hem öğrenciler  hem de ekip  üyeleriniz için temiz bir ortam sağlamak 

artık bir numaralı önceliktir. Bu nedenle, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 

farklı insanlar tarafından dokunan yüzeyleri ve nesneleri temizlemeye 

özellikle dikkat etmek önemlidir: 

Riskli Yüzeyler 

 Sıralar 

 Kapı kolları 

 •Musluklar 

 •Merdiven trabzanları 

 •Sandalya/Koltuk yüzeyleri 

 •Elektrik düğmeleri 

 •Giriş çıkış alanları 

 •Sifonlar ve tuvalet oturakları 

 •Bilgisayar, telefon 

riskli yüzeyler olup temizlik ve dezenfeksiyonu günlük olarak yapılmalıdır  

Okulda temizlik ve dezenfeksiyon planı oluşturulmalıdır. Yukarıdaki çabaları 

rutinin bir parçası haline getirmek için bir temizlik programı uygulayın ve 

personelinizi buna göre bilgilendirin 
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.  

Temizlik ve Dezenfeksiyon Adımları 

Temizleme ve dezenfeksiyon adımları aşağıdaki sırayı izlemelidir: 

• Kaba Temizlik: Kaba kirler kuru veya 

ıslak bir şekilde ortamdan 

uzaklaştırılır. 

• Temizlik: Sıcak su ve gerekiyorsa 

deterjan ile yapılır. 

• Temizlik Sonrası Durulama: 

Deterjan kalıntılarının gıda ile 

buluşmasını 

önlemek için sıcak su ile yapılır. 

• Dezenfeksiyon: İzinli dezenfektan 

maddeler kullanılarak yapılır. 

• Dezenfeksiyon Sonrası Durulama: 

Dezenfeksiyon tekniğine göre 

içilebilir nitelikteki su ile yapılır

.İşlemler 

 Önce kirleri temizleyin (gerekirse),  

 Yüzeyi, bir temizleyici veya dezenfektanla 

önceden ıslatılmış tek kullanımlık bir bezle 

temizleyin,  

 Dezenfektanı yüzeye bolca püskürtün ve 

tüm yüzeyi temizleyici veya dezenfektanla 

ıslatan tek kullanımlık bir bezle yayın. 

 Dezenfektanın gerekli yüzey temas süresi 

boyunca durmasına izin verin. Gerekirse 

durulayın. 

 Kullanılan tüm kirli malzemeler ve 

koruyucu giysiler atık torbasına konmalı ve 

kontamine materyal olarak atılmalıdır. 

 İşiniz bitince ellerinizi en az 20 saniye iyice 

yıkayın 
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Temizlik ve dezenfeksiyon, enfeksiyonun önlenmesi ve 

salgın kontrolü için temel yapı taşlarıdır.  

Temizlenen ve dezenfekte edilen tüm alanlarda, yalnızca 

Sağlık Bakanlığı  onaylı ürünler kullanılarak standart 

çalıştırma prosedürlerine dikkat edilmelidir. 

Çapraz kontaminasyonu önlemek için el hijyeni ve sık 

dokunan  yüzeylere özellikle dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temizlik ve dezenfeksiyon, enfeksiyonun 

önlenmesi ve salgın kontrolü için temel 

yapı taşlarıdır. 

Temizlenen ve dezenfekte edilen tüm alanlarda, yalnızca önerilen 

ürünler kullanılarak  standart  prosedürlere dikkat edilmelidir. Çapraz 

bulaşmayı önlemek için el hijyenine ve sık dokunulan yüzeylere özellikle 

dikkat edilmelidir. 



 

 
22 

KORONAVİRÜS  ACİL EYLEM PLANI  
 

AMAÇ  

BU plan  ‘’Koronavirüs Pandemisi’’ durumunda oluşabilecek risk ve etkileri en aza indirmek ve 

Pandemi durumunda oluşabilecek iş gücü kayıpları durumunda okul  faaliyetlerine aksamadan devam 

edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

 Etkilenmeyi azaltmak için Pandemi öncesi yapılacak hazırlıklar,  

 Pandemi durumunda personel planlamaları,  

 Bulaşmayı önleyici faaliyetler (KKD kullanımı, hijyen eğitimi, dezenfektan kullanımı vb.),  

 Yayılmayı önleyici faaliyetler (Karantina vb.)  

 Pandemi durumunda izolasyon ve sağlık kuruluşuna yönlendirme.  

 

TANIMLAR  

- Pandemi: Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren 

salgın hastalıklara verilen genel isim.  

- Kuluçka Süresi: Canlının patojenik organizmaya, kimyasal maddeye ya da radyasyona maruz kalma 

ile belirgin belirtilerin ve bulguların ortaya çıkması arasında geçen süre.  

- Antiseptik: Canlı doku veya yüzeyi mikroplardan arındırmak için kullanılan kimyasal madde.  

- Antiviral: Virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajan. 

- Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların 

yok edilmesi.  

- Hijyen: Sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü.  

-İzolasyon: Enfekte hastalardan diğer hastalara, sağlıklı kişilere, sağlık personeline 

mikroorganizmaların bulaşının engellenmesi için alınan fiziksel önlemler.  

 

Görev amaç 

Temizlik 

Bir deterjan çözeltisi ile ovarak ve yıkayarak ve suyla durulayarak kir ve 

kalıntıları gidermek için. Temizleme ile çoğu mikropları giderir ve kalan 

mikropları daha sonra kullanılan dezenfektan veya dezenfektanların 

etkilerine maruz bırakır. 

Hassas 

Temizlik 
Cansız yüzeylerdeki mikropları güvenli kabul edilen seviyelere indirmek. 

Dezenfeksiyon 
Herhangi bir cansız cisim üzerindeki çoğu mikropları(bakteri sporları hariç)  

yok etmek veya inaktive etmek,  

Not: “Mikroplar” terimi, bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek bakteri, virüs, mantar ve küfleri 

içerir. Bakteriyel sporlar, yıllarca aşırı koşullarda hayatta kalmalarını sağlayan koruyucu bir 
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kabuk oluşturan hareketsiz bakterilerdir. Sporlar, yaşamak ve üremek için koşulların elverişli 

olduğu bir konakçıya (bir kişi gibi) girdikten sonra yeniden aktifleşir  

ORGANİZASYONDA YER ALAN EKİPLER, GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

Koordinatör ve ekip üyeleri isim, görev, yetki ve sorumlukları yönetim tarafında belirlenecektir. 

Gerektiği durumlarda güncellenecektir.  

KOORDİNATÖR GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

- Pandemi Faaliyet Planı hazırlama ekibi oluşturur, faaliyet planı hazırlanmasında ve 

uygulanmasında görev alacak ekip üyelerini belirler.  

- Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonu sağlar.  

- Pandemi öncesinde temin edilmesi planlanan sarf ve temizlik malzemelerinin planlanması ve 

temin edilmesini sağlar.  

- Gerekli tatbikatların planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.  

- Pandemi Faaliyet Planının başlatılmasını sağlar ve ekip üyelerini bilgilendirir.  

EKİP ÜYELERİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

- Pandemi öncesinde okul faaliyet planı hazırlanmasına katkı sağlar. Faaliyet planının 

hazırlanmasında ve uygulanmasında görüşlerini bildirir.  

- Pandemi öncesi hazırlıklar için belirlenen diğer görevleri yerine getirir.  

- Gerekli tatbikatların yapılmasında görev alır.  

- Koordinatör tarafından okulda Pandemi duyurusu yapılması halinde işe devam durumunu 

kontrol ve takip eder.  

- Pandemi Faaliyet Planı doğrultusunda enfeksiyon kontrolü için gerekli sarf malzeme ve 

KKD’lerin stok durumunu kontrol eder, hastalanma oranına göre teminini sağlar,  

- Pandemi Faaliyet Planı doğrultusunda enfeksiyon kontrolü için gerekli sarf malzeme ve 

KKD’lerin dağıtılması ve kullanılmasını sağlar,  

- Şüpheli vaka olması durumunda Pandemi Faaliyet Planı doğrultusunda sorumluluk alanındaki 

personellerin izolasyon ve takibini yapar.  

PANDEMİ ÖNCESİ FAALİYETLER  

PANDEMİ ÖNCESİ İLETİŞİM ORGANİZASYONU  

İşyeri çalışanları iletişim bilgileri okul yönetiminde ,koordinatörde, ekip üyelerinde ve muhasebede 

mevcuttur. Gerekli hallerde güncellenecektir.  

PANDEMİ ÖNCESİ ÇALIŞANLARIN AİLELERİNE YÖNELİK ÖNLEMLER  

Herhangi bir Pandemi durumunda çalışanların aile bireylerinin hastalanmaları halinde çalışanlar hasta 

olmasa dahi işe devamsızlıkları ve buna bağlı iş gücü kaybı olabilecektir. Bu nedenle özellikle günlük 

evine gidip gelen çalışanlaram Koronavirüs ve Pandemi hakkında bilgilendirme yapılması,okulda 

mevcut öğrencileri, ailelerini bilgilendirmeleri amacıyla afiş, broşür vs. verilmesi ve asılması 

planlanmıştır.  
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PANDEMİ ÖNCESİ EĞİTİM ORGANİZASYONU  

İş yeri hekimi tarafından çalışanlara eğitimler düzenlenerek gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.. 

Gerekli broşür ve afişler temin edilerek ilgili yerlere görünür şekilde asılacaktır.  

PANDEMİ ÖNCESİ İŞYERİ ARAÇ VE GEREÇLERİNİN TEMİZLİĞİ PLANLAMASI  

Koronavirüs, eşyaların elle tutulan kısımlarından (lavabo, musluk, kapı kolu, merdiven trabzanları, el 

aletleri vb.) bulaşabilir. Buraların temizlik ve dezenfeksiyonu günlük yapılmalı, Pandemi durumunda 

sıklığı artırılmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyonda kullanılacak malzemelerin MSDS bilgileri, temizlik 

talimatları hakkında temizlik personellerine gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve temizlik kayıtlarının 

düzenli tutulması sağlanacaktır. Temizlik ve dezenfeksiyon için önerilen ürünler ve özellikleri (avantaj 

ve dezavantajları) Tabloda  belirtilmiştir. 

Ürün  Kullanım Yeri  Avantajları  Dezavantajları  
Alkolçözeltileri  

(Etil/İzopropil)  

(%70) (Etil alkol, 

Etanol)  

Bazı ekipmaların dış 

yüzeyleri  

  

Toksisite yok,  

Düşük maliyet,  

Hızlı etki,  

Tortu bırakmaz  

Çabuk buharlaştığından ideal bir 

yüzey dezenfektanı değildir.  

Son derece yanıcıdır.  

Plastik, kauçuk ve silikon 

materyal için zararlıdır.  

Organik materyal tarafından 

deaktive edilir. (Kullanım öncesi 

yüzeylerin temizlenmesi gerekir.)  

Standart çamaşır 

suyu  

(1:10 normal 

sulandırmada)  

Sodyumhipoklorit  

Dış yüzeyler,  

Kan bulaşmaları  

Düşük maliyet,  

Hızlı etki,  

Ulaşım kolay,  

Kullanıma hazır 

mendil ve 

spreyleri mevcut,  

Metal ekipmanlara zararlı.  

Organik materyal tarafından 

deaktive edilir.(Kullanım öncesi 

yüzeylerin temizlenmesi gerekir.),  

Cilt ve mukozalar için tahriş 

edicidir.  

Sulandırıldıktan sonra 24 saat 

içinde kullanılmalıdır.  

Hidrojen peroksit 

(%0,5)  

Bazı ekipmanların dış 

yüzeyleri,  

Zemin, duvarlar ve 

mobilyalar  

Çevre için güvenli,  

Toksik değil,  

Hızlı etki, Organik 

madde varlığında 

aktif,  

Bakır, çinko, pirinç, akrilik ve 

Aliminyum’ a zararlı.  

Görünür kalıntı bırakmaz.  
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 PANDEMİ ÖNCESİ KRİTİK PERSONEL TESPİTİ  

Koronavirüs bulaşması için daha çok topluluk halinde yapılan işler kritik olarak değerlendirilir. Bu 

nedenle Pandemi sırasında okul  faaliyetleri için önem arz eden kritik personeller; okul asıl faaliyetleri 

içerisinde bulunan Uzman, Hekim ve Sağlık personelleri olarak belirlenmiştir.  

Okuldaki  Risk Grupları;  

-65 yaş ve üzerindeki personeller  

-Gebeler  

-Diyabet hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar  

-Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar  

-Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar  

PANDEMİ DURUMUNDA FAALİYET PLANININ UYGULAMAYA KONMASI  

Sağlık Bakanlığı tarafından Pandemi duyurusu yapılması halinde koordinatör tarafından ekip üyeleri 

bilgilendirilerek Pandemi Faaliyet Planı başlatılması sağlanır. Sağlık bakanlığı web sitelerinden ve İl 

Sağlık Müdürlüğü iletişim telefonlarından Pandeminin Uluslararası Ve Ulusal yayılım hızı takip 

edilerek gereken risk yönetim statejileri uygulamaya koyulur.  

Bulaşmanın önlenmesi ile ilgili enfeksiyon kontrol önlemleri hayata geçirilir. El hijyeni sağlanması, 

alkol bazlı el antiseptiği, cerrahi maske vb. kullanılması, kişiler arası temasın azaltılmasına yönelik 

çalışmalar başlatılır. Çalışanlara ve ailelerine el hijyeni ve damlacık kontrol önlemleri (öksürme, 

hapşırma sırasında ağız ve burnun kapatılması vb.) hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılır.  

Bulaşmayı azaltmak için çalışma ve sosyal zamanlarda birbirleriyle yakın mesafede bulunmamaları, 

kalabalık ortamlarda bulunmama, toplu taşıma araçları kullanımında gerekirse cerrahi maske 

kullanımı vb. bilgilendirmeler yapılır.  

Enfeksiyondan korunma ve kontrolde kullanılacak malzemelerin dağıtılması ve ulaşılabilirliğinin kolay 

olması sağlanır. Bulaşma riski taşıyan alan ve eşyaların talimatlara uygun şekilde en az bir kere 

temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanır.  

Hastalık belirtisi olanların maske kullanımı sağlanarak izolasyonu yapılıp sağlık kuruluşuna 

yönlendirilir.  

PANDEMİ DURUMUNDA OKUL FAALİYETLERİ VE PERSONEL PLANLANMASI  

Orta-ağır şiddette Pandemi sırasında beklenen atak hızı kesin olarak öngörülememektedir. 

İşyerimizde hazırladığımız ‘Koronavirüs Pandemi Faaliyet Planı’ na göre gerekli personel dağılımı 

yapılarak  okul faalliyetleri düzenlenecektir.  

ÇEVRESEL ENFEKSİYON KONTROLÜ  

Tuvalet, lavabo  

Günlük zemin ve lavabo temizliğine ek olarak el teması gerektiren kapı kolları, musluklar temizlenmeli 

ve dezenfekte edilmelidir. Hapşırma, öksürme gibi durumlarda damlacık yayılmasını önlemek için ağzı 

kapatmak üzere kağıt havlu ve peçete eksikliklerinin düzenli giderilmesi gerekmektedir. Çöp 

kutularının salgı bulaşan peçeteler içereceği unutulmamalı, mutlaka eldiven ve maske kullanılarak sık 

sık boşaltılmalıdır.  
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Toplu taşıma araçları  

Pandemi durumunda bulaşmanın engellenmesi amacı ile zorunlu haller olmadıkça toplu taşımacılık 

kullanılmamalı, mümkün olmadığı hallerde solunum salgılarının bulaşmasını ve çevresel kirlenmeyi 

engellemek amacıyla öksürük sırasında ağız ve burun peçeteyle kapatılmalı veya cerrahi maske 

takılmalıdır. Kullanım sonrası kağıt peçete derhal atılmalı, solunum sekresyonları ile temas ettikten 

sonra el hijyeni uygulanmalıdır.  

Elle temas eden kısımlar günde en az 2 kez (ve gerektikçe tekrar) temizlenmeli ve dezenfekte 

edilmelidir. Temizlik işlemi sırasında personel eldiven ve önlük giymeli, cerrahi maske takmalıdır.  

Mobilyalar  

Özellikle toplu vakit geçirilen alanlardaki yumuşak materyal ile kaplanmış mobilyalar ve gereksiz tüm 

eşyalar kaldırılmalıdır. Geri kalan mobilyalar kolay temizlenebilir / dezenfekte edilebilir olmalıdır. 

Temizlik / dezenfeksiyon işlemi günde en az bir kez yapılmalı ve gerektikçe tekrarlanmalıdır.  

8. PANDEMİ SONRASI DÖNEMDE YAPILACAKLAR  

okul iş gücü ve ekonomik anlamda etkileri tespit edilmelidir.  

 

kullanılan sarf ve temizlik malzemeleri tamamlanmalıdır.  

, ilgili birimlere paylaşılmalıdır.  

planı revize edilmelidir.  

COVID-19 TANISI SONRASI İŞE DÖNÜŞ DEĞERLENDİRİLMESİ 

COVID-19 hastalığından en çok etkilenen meslek grubu eğitim çalışanlarıdır. Enfeksiyon 

sonrasında hızla işlerine dönmeleri beklenebilir. Bu nedenle işe dönüş için kriterler 

belirlenmesi hastalığın kontrolü ve çalışanın venle işine dönebilmesi için önemlidir.  Bu 

önerilerde çalışanlar iki grupta değerlendirilmiştir. Bunlar kesin COVID-19 tanılı olanlar ve 

solunumsal semptomları olup COVID-19 testi yapılmamış şüpheli olgulardır. Bu iki gruba 

göre test bazlı olan ve olmayan diye iki strateji uygulanması önerilmektedir 

Test-Bazlı Strateji 

1. Ateş düşürücü ilaç olmadan ateş düşene VE 

2. Solunum semptomlarında düzelme olana VE 

3. ≥24 saat arayla toplanan COVID-19 için 

geçerli testin (FDA onaylı hızlı test) en az iki 

ardışık nazofaringeal sürüntü örneğinde 

negatif gelene kadarİ 

İŞTEN UZAKLAŞTIR 

Test-Bazlı Olmayan Strateji 

1. İyileşmeden sonra en az 3 gün (iyileşme): 

Ateş düşürücü ilaç olmadan ateşin düşmesi VE 

solunum semptomlarında düzelme) VE 

2. Semptomların ilk ortaya çıkmasından sonra 

en az 7 gün geçene kadar 

İŞTEN UZAKLAŞTIR 
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KORONAVİRÜS  ACİL EYLEM PLANI 

KOONTROL LİSTESİ 
 

Bu planda  okul sağlık güvenliği, çalışan sağlığı ve iş sürekliliği kapsamında 

Koronavirüs acil durum eylem planının geliştirilmesi ve uygulanması ele alınıyor. 

Alınacak önlemler ise ciddiyet seviyelerine göre belirleniyor. Bu seviyeler  

Seviye 1: 

 BİLİNÇ 

Türkiye’de belgelenmiş bir bulaşma vakası 

bulunmaması 

Seviye 2 

: İKAZ 

Türkiye’de belgelenmiş bir vakanın 

bulunması şüphesi 

Seviye 3:  

CİDDİ 

Türkiye’de sınırlı bir bölgede belgelenmiş 

vaka bulunması 

Seviye 4:  

ŞİDDETLİ 

Türkiye’de yaygın bir şekilde insana 

yayılma olması 

Seviye 5:  

KRİTİK 

Virüsün hızlı bir şekilde yayılarak 

Türkiye’nin her noktasında vakanın 

görülmesi 
 

Aşağıdaki kontrol listesinde Korona virüs salgını nedeniyle bir okulda sağlığı 

etkileyecek ve eğitim  sürekliliğine zarar verecek durumlara karşı hazırlıklı 

olmanın adımları listeleniyor.  
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Seviye PERSONEL SAĞLIĞI 
S1 Temel el hijyeni eğitimleri, afiş bilgilendirmelerinin verilmesi 

sağlanmalıdır. 

S1 Koronavirüs semptomları üzerine afişler, eğitimler verilmelidir. 

S2 Öğrenci, öğretmen  ve personelli bilgilendirmek üzere afişler hazırlanarak 

görülebilecek  yerlere asılması sağlanmalıdır. 

S1 El hijyeni, maske, dezenfektan, antiseptik  gibi  ürünlerinin tedariki 

sağlanmalıdır. 

S1 Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir öğrenci, öğretmen 

ve personel varsa, cerrahi maske taktırılarak en yakın sağlık kuruluşuna 

gönderilmelidir. 

S3 Ateşi olan (38 C ve üzeri) öğrenci, öğretmen ve personel hastaneye 

yönlendirilmelidir. ( ateşli kişilerin teşhisi için infrared, temassız, ateş ölçer 

tabanca temin edilmelidir.) 

S1 Ülkedeki hastalık durumu, Acil Durum Komitesi tarafından, sağlık 

kurumlarından öğrenilerek, gerekli bilgilerin üst yönetim ve  tüm 

birimlerle paylaşılması sağlanmalıdır. 

 KİŞİSEL KORUMA ÖNLEMLERİ 
S1 El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve 

suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el 

antiseptiği kullanılmalıdır. 

S1 Tüm odalarda, sınıflarda  el antiseptiği veya kolonya olmalıdır. 

S1 El sıkışmak ve tokalaşmak, yakın temas yasaklanmalıdır. 

S1 Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. 

S1 Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille 

kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. 

S1 Yerlere tükürmek; izmarit, kağıt mendil, medikal maske ve çöp atmak 

yasaklanmalıdır. 

S1 Tüm birimlerde el yıkama eğitimi uygulamalı olarak birim yöneticileri 

tarafından verilmeli ve kontrol edilmelidir. 

S1 Hijyen gerektiren bütün ekipmanlar (bardak, havlu vb.) kişiye özel 

olmalıdır. Ortak kullanılmamalıdır. 

S1 Ofisler ve sınıflar  kapalı çalışma alanları sık sık havalandırılmalıdır. 

S1 Temizliğe başlamadan önce (eldiven takılmadan) ve temizlik bittikten 

sonar eller yıkanmalıdır. 

S1 Bütün temizlik personelleri «dökülmüş vücut sıvısı temizliği prosedürü» 

hakkında eğitilmelidir. 

S1 Yüksek ateş, öksürük soğuk algınlığı, grip belirtileri olan çalışanlar 

tedavileri boyunca çalıştırılmamalıdır. 
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S1 Koronavirüs hakkında afiş posterlerin projelere asılması sağlanmalıdır. 

S1 Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (eğitim, brifing, toplantı, 

yemek vb.) insanlar arasında en az 1 m mesafe olması için prosedürlerin 

uygulanması sağlanmalıdır. 

 SEYAHAT SAĞLIĞI 
S1  Yurt dışına seyahat edilecekse Yönetime  bilgi verilmeli, onay alınmalıdır. 

S1 Yurt dışından dönenlerin 14 gün maske-eldiven kullanması zorunludur; 

mümkünse HomeOfice çalıştırılmalı, gerek görülürse karantina 

uygulanmalıdır. 

S1 Şehirler arası seyahat planları gözden geçirilerek, gerekli değilse seyahat 

edilmemelidir. 

S3 Şehirdışı seyahatleri yasaklanmalıdır. Seyahat ihtiyacı olanlar Yönetim 

Kuruluna bilgi vermelidir. 

 EĞİTİM  SÜREKLİLİĞİ 
S1 Kriz sırasında temel ihtiyaçların nasıl talep edilip, lojistik desteğin nasıl 

sağlanacağı belirlenmelidir. 

S3 Tesiste çalışan insanlar arasında en az 1 m mesafe olması için 

prosedürlerin uygulanması sağlanmalıdır. 

S3 Okul  girişlerin yalnızca temel personel ile sınırlandırılması sağlanmalıdır. 

Girişler  yalnızca tek bir kapıdan kontrollü  bir şekilde yapılmalıdır. 

S2 Yemek ve mola zamanlarında sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır. 

S1 Sınıflar ve Ofisler dahil olmak üzere özellikle gözle görülür tozun olduğu 

çalışma alanları gibi tüm sahaların doğal havalandırma yöntemiyle 

havalanmasını sağlamalıdır. 

S3 Tüm personel için, tüm vardiyalarda sefertası ile yemek dağıtımına 

geçilmelidir. 

S3 Temel hizmetleri verebilmek üzere minimum personel sayısı ve yetkin 

personeller tespit edilmelidir. Acil bir durumda çalışanların durumunu 

belirlemek ve değerlendirmek üzere süreç geliştirilmelidir. 

S1 Belirlenen noktalara, duvara monte el dezenfektanlarının yerleştirilmesi ve 

kullanımı sağlanmalıdır. 

S2 Çalışanlar her daim maske ve lateks eldiven kullanmalıdır. 

S2 Günlük vücut ısısı takibi ile servis şoförleri,ve  alt yükleniciler dahil tüm 

çalışanların ateşlerinin günlük olarak işbaşı ve gün içinde belirli ve sık 

periyotlarla ölçülüp, takip edilmesi sağlanmalıdır. 

S2 Ziyaretçiler, alt yükleniciler, şoförlerin ateşinin ölçülmesi; yüksek ateşli 

personelin geri çevrilerek hastaneye yönlendirilmesi sağlanmalıdır. 

S3 Tüm ziyaretçilere maske, lateks eldiven verilerek mutlaka taktırılması 

sağlanmalıdır. 

S3 Ziyaretçi kabul edilmemesi sağlanmalıdır. 

S2 Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin işe gelmeden, hastaneye 

gitmesi sağlanmalıdır. 
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S2 Birimler arası görev değişikliklerinin ve geçici görevlendirilmelerin 

kısıtlanması sağlanmalıdır. 

S3 İş yeri sahasında ve nizamiyede şüpheli/hasta çalışan/ziyaretçi için 

izolasyon alanı oluşturulması sağlanmalıdır. 

S2 Personel taşıma servislerinin havalandırma filtrelerinin sık değiştirilmesi, iç 

dezenfeksiyonları için periyodik hizmet alımı yapmaları, günlük 

temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon talimatına ve sıklığına uygun 

yapılması sağlanmalıdır. 

S4 45 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonu sağlanmalıdır. 

S3 Bir birimde hasta/şüpheli çalışan tespit edildikten sonra aynı servisle gelen 

çalışanların, aynı birimde çalışanların tespiti; ateş ve sorgulamalarının 

yapılması üzere hasta izolasyon alanına sevki, işyeri hekimine bilgi 

verilmesi sağlanmalıdır. 

S4 Korona müspet gelmesi durumunda o kişiyle aynı sahada çalışanlarla, aynı 

servisi kullananların, hastalığın şüpheli olarak tespit edildiği ilk günden 

itibaren olacak şekilde 14 gün evlerinde izolasyonlarının sağlanması ve 

takibi sağlanmalıdır. 

S1 Birden fazla şoför kullanan araçlarda dezenfeksiyon yapılmadan(!1:10-

100’lük çamaşır suyu ile) bir başka şoföre devredilmemesi sağlanmalıdır. 

S1 Yemekhane çalışanlarının KKD kullanımının arttırılması/dikkatinin 

arttırılması, el dezenfektanı kullanımının sağlanmalıdır. (4 saatte bir) 

S2 Sahada vaka takibi ve saha içi ve dışındaki organizasyon ve etkinlik 

planlama aşamasında, olayın uygulanmasında ve olaydan sonraki aşamada 

organizatörler ve sağlık otoriteleri arasında yakın koordinasyon gereklidir. 

Erişilebilirlik, anlık bilgi aktarımı (7/24) için iletişim kanallarının kurulması 

sağlanmalıdır. 
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OKULLARDA KORONAVİRÜS (COVID-19)’E KARŞI 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 1. HAZIRLIK EKİBİNİN KURULMASI VE GÖREVLERİ  

Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı okullarda  etkin mücadele için aşağıdaki başlıkların 

okullarımızda  uygulanması büyük taşışmaktadır. 

Bu önlemler; iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu okullarda  kurul tarafından, diğer 

okullarda  ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde okul  hekimi, iş güvenliği 

uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya 

tecrübesi olan personelden oluşan ekip tarafından yürütülür.  

Hazırlık Ekibi;  

 Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütecek,  

 Okullardaki  hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütecek,  

 Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine edecek,  

 Acil durum planını güncel tutacaktır.  

 

Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 Koronavirüs 

Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime geçilmesini sağlayacaktır.  

Kurul ya da hazırlık ekibi; resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini yapmakla 

yükümlüdür.  

2. ACİL DURUM PLANI ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ  

 Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemlerin mevcut COVID-19’a göre güncellenerek 

acil durum planınızın devreye alınması,  

 Okuda yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun, çalışanların COVID-19 

maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlenmesi,  

 Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında 

bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında 

olmalarının sağlanması,  

 COVID-19 ile ilgili okul  özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi veya 

mevcut risk değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılması gerekmektedir.  

3. SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME  

Şu anda COVID-19'u önlemek için bir aşı bulunmamaktadır. Salgını önlemenin en iyi yolu virüse 

maruz kalmaktan kaçınmaktır. Bu nedenle  önleyici tedbirler derhal alınmalıdır. Bu tedbirler 

COVID-19'un yayılmasını engeller veya yavaşlatabilir.  

İşverenler aşağıdaki hususları dikkate almalıdır;  
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 Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol edilmesi ve ateşi olanların 

okul  hemşiresine yönlendirilmesi gerekir.  

 Çalışanların sosyal mesafesini sağlamak için uygun bir çalışma modeli geliştirilmelidir.  

 teşvik eden, öksürük ve hapşırma görgü 

kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar okul girişine ve herkesin 

görebileceği diğer alanlara asılmalıdır.  

 Çalışanlara tek kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; 

temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli 

uygulamalar yaptırılmalıdır.  

 Çalışanlar, okul  ortamına girmeden ve çalışma sırasında en az 20 saniye boyunca sabun 

ve suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı 

takdirde alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri 

sağlanmalıdır.  

 Okuda  çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El 

hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır.  

 Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları sağlanmalıdır.  

 Bir çalışanın COVID-19 olduğu tespit edilirse, işverenler diğer çalışanları için COVID-19'a 

maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile irtibata 

geçmelidir.  

 Çalışanların ruhsal sağlığını korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirilerek 

doğru ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.  

 Güncel bilgilerin takibi için güvenilir bilgi kaynakları (Sağlık Bakanlığı, DSÖ gibi) 

kullanılmalıdır.  

 Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde, okul  

temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek 

verilmelidir. Eğitimlerde aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler de yer almalıdır.  

4. TEMİZLİK VE HİJYEN  

 Okulda temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılmalıdır.  

 Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda gerekli ek önlemler alınmalıdır.  

 İşyerlerinde mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve ekipman, araç, 

gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir.  

 Çalışanlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye 

boyunca ellerini su ve sabunla yıkamalıdır.  

 Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve 

dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir. 

Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, 

yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak 

kullanım alanlarında hijyen şartlarına uyulmalıdır.  
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 Klavyeler ve diğer cihazlar da düzenli olarak temizlenmelidir. Mümkün olduğunca işçilerin 

diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve 

ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir.  

. Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil 

kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas 

ettirilmemelidir.  

 İşyerlerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler ve dışardan alınan hizmetlerden 

acil olmayanları iptal edilmelidir.  

 İş ortaklarını ve taşeronları da içeren okul ni ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine 

erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı 

hazır bulundurulmalıdır.  

 İşveren, işveren vekilleri ve yöneticiler doğru örneği belirlemede önemli bir rol 

oynadığından çalışanlarına örnek olmalıdırlar.  

 Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni 

sık aralıklarla sağlanmalıdır.  

 Servis ve toplu taşıma aracını kullanan çalışanların araç içerisindeki yüzeylere teması 

mümkün olduğunca azaltılmalıdır.  

 

 Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel 

temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.  

 İşyeri belirli aralıklarla mümkünse doğal yolla havalandırılmalıdır.  

 Yemekhanelerde uygun termal konfor şartları ve hijyen sağlanmalıdır. Aynı anda yemek 

yiyen çalışan sayısı (öncelikli olarak kumanya verilmesi, kapalı kapta tek kullanımlık içme 

suyu sağlanması, mümkün olmaması durumunda çalışanların vardiyalı şekilde yemek 

yemesi, aynı anda yemek yiyecek çalışanların mesafeli oturabileceği şekilde bir düzen 

kurulması veya çalışanın her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma 

sistemi vb.) azaltılmalıdır.  

 İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer 

giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve 

koruyucu ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde ise 

imha edilmelidir. 
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Okullar COVID-19'a nasıl hazırlanmalıdır? 

Şimdi yapılacak en önemli şey planlamak ve hazırlanmaktır . Yöneticiler 

öğrencileri ve personeli arasında sağlıklı uygulamaları güçlendirmelidir. Bu 

amaçla aşağıdaki prosedürler izlenmelidir: 

* Yerel sağlık görevlileri ile koordinasyon sağlayın.  

Okulda olan bir kişide COVID-19 vakasını öğrendikten sonra derhal yerel sağlık görevlilerine haber 

verin. Bu yetkililer, yöneticilerin çocuk bakım programları veya okulları için bir eylem planı 

belirlemelerine yardımcı olacaktır. 

Personel, veli ve öğrencilerle iletişim kurun.  

Okul paydaşları ile  yapılan iletişim, okulun acil durum operasyon planındaki iletişim planına 

uygun olmalıdır. 

İyice temizleyin ve dezenfekte edin. 

Temizlik personeli, özellikle sık dokunulan yüzeylere odaklanarak, kullanılan tüm alanları 

(örneğin ofisler, tuvaletler) temizlemeli ve dezenfekte etmelidir. 

COVID-19'a neden olan virüse karşı  onaylı ürünlerin bir listesini sağlık bakanlığı web 

sitesinden bulabilirisiniz. Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri için üreticinin talimatlarını 

izleyin (örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, vb.). 

Ayrıca, yüzey için uygunsa seyreltilmiş çamaşır suyu çözeltileri kullanılabilir. Uygulama ve 

uygun havalandırma için üreticinin talimatlarını izleyin. Ürünün  üretim tarihinden bir yıl 

geçmediğinden emin olun. Çamaşır suyunu asla tuzruhu, amonyak veya başka bir temizleyici 

ile karıştırmayın. Çamaşır suyu  uygun şekilde seyreltildiğinde koronavirüslere karşı etkili 

olacaktır. Çamaşır suyu çözeltisi : 

5 yemek kaşığı (1/3  su kova  başına bardak) ağartıcı ya da 

Dörtte bir su için 4 çay kaşığı çamaşır suyu 

Okullar gibi toplum tesislerinin temizlenmesi ve dezenfeksiyonu hakkında ek 

bilgiler https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-biyosidal.html adresinden bulabilirsiniz. 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-biyosidal.html
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Eğitimin sürekliliğini sağlamak. 

Öğretme ve öğrenmenin sürekliliği planları da dahil olmak üzere süreklilik planlarını gözden 

geçirin. Dijital ve uzaktan eğitim seçeneklerini de içeren e-öğrenme planlarını uygulanabilir 

ve uygun olarak hazırlayın. 

Okul yetkililerine danışarak şunları belirleyin: 

 Yüz yüze derslerin çevrimiçi derslere nasıl dönüştürüleceği ve öğretmenlerin bunu 

yapmak için nasıl eğitileceği; 

 Sınırlı bilgisayar desteği ve personeli ile karşılaşıldığında teknik sorunların nasıl 

tetikleneceği; 

 Çocuklar uzaktan eğitim yaklaşımlarını kullanırken uygun yetişkin gözetiminin nasıl 

teşvik edileceği; ve 

 Öğrencilerin evdeki bilgisayarlara ve internete erişimlerinin potansiyel eksikliği ile nasıl 

başa çıkılır. 

Yemek programlarının sürekliliğini sağlamak. 

 Öğrencilere yemek dağıtmanın yollarını düşünün. 

 Öğrencilerin toplanabileceği ortamları azaltmak için stratejiler tasarlayın. “Al ve git” 

torbalı öğle yemeği veya yemek teslimi gibi seçenekleri göz önünde bulundurun. 

Acil durum operasyon planlarını  gözden geçirin, güncelleyin ve uygulayın. Bu, yerel 

sağlık departmanları .ve diğer ilgili ortaklar. ile işbirliği içinde yapılmalıdır. Bulaşıcı hastalık 

salgınlarını ele alan planların bileşenlerine veya eklerine odaklanın. 

Planın, çok çeşitli bulaşıcı hastalıkların yayılmasını azaltmak için stratejiler içerdiğinden emin 

olun (örn. Mevsimsel grip). Bu, bulaşıcı hastalığın yayılmasını durdurmak veya yavaşlatmak 

için kullanılabilecek sosyal uzaklaşma ve okulun işten çıkarılmasına yönelik stratejileri 

içerir. Plan ayrıca okulun işten çıkarılması durumunda sürekli eğitim, yemek programları ve 

diğer ilgili hizmetlere yönelik stratejileri de içermelidir. 

Planın, öğrenciler ve personel için günlük önleyici eylemleri vurgulamasını sağlayın. Örneğin, 

hasta olduğunda evde kalmak gibi eylemleri vurgulayın; öksürük ve hapşırmaların uygun 

şekilde örtülmesi; sık dokunan yüzeylerin temizlenmesi; ve sık sık el yıkamak. 

Sağlıklı hijyen uygulamalarını öğretmek ve güçlendirmek. 

 Öğrencilere  bunları öğretebilmeleri için öğretmenleri sağlıklı hijyen uygulamaları 

konusunda eğitin. 

https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
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El yıkama stratejilerinin, özellikle tuvalete gittikten sonra, en az 20 saniye boyunca sabun ve 

su ile yıkamayı; yemeden önce; ve burnunuzu temizledikten, öksürdükten veya hapşırdıktan 

sonra. Sabun ve su bulunmuyorsa ve eller görünür şekilde kirli değilse, en az% 60 alkol 

içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. 

 Sağlıklı hijyen uygulamalarını desteklemek için yeterli malzeme (örn. Sabun, kağıt 

havlular, el dezenfektanı, kağıt mendil) sağlayın. 

Temizleme ve dezenfeksiyon çabalarını yoğunlaştırın. 

Sık dokunulan yüzeyleri ve eşyaları rutin olarak temizleyin ve dezenfekte edin. Bu, günlük 

olarak normalde temizlenmeyen temizlik nesnelerini / yüzeylerini içerebilir (örn. Kapı 

tokmağı, elektrik  anahtarları, sınıf lavabo kolları, tezgahlar). 

 Genellikle kullanılan deterjanlarla temizleyin. Tüm temizlik ürünlerini etiketteki talimatlara 

göre kullanın. 

 Dezenfeksiyon için en yaygın Sağlık Bakanlığı onaylı ev dezenfektanlarının etkili olması 

gerekir.  Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri için üreticinin talimatlarını izleyin (örn. 

Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve temas süresi, vb.). 

 Öğretmenlere ve personele Sağlık Bakanlığı onaylı tek kullanımlık dezenfektan 

mendiller sağlayın, böylece yaygın olarak kullanılan yüzeyler (örn. Klavyeler, masalar, 

uzaktan kumandalar) kullanımdan önce silinebilir. 

 Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamalarını desteklemek için yeterli malzemeyi temin 

edin. 

Devamsızlığı izlemek ve planlamak. 

 Hem öğrenciler hem de personel arasında okulunuzdaki olağan devamsızlık 

durumlarını gözden geçirin. 

 Özellikle solunum yolu hastalıklarından kaynaklanan eksiklikler (COVID-19'a benzer 

semptomları olan soğuk algınlığı veya “grip” gibi) ortaya çıkarsa, yerel sağlık 

görevlilerini öğrenci ve personel devamsızlığında büyük artışlar konusunda uyarın. 

 Katılım ve hastalık izni politikalarını gözden geçirin. Öğrencileri ve personeli, doktor 

raporu olmadan bile, hasta olduklarında evde kalmaya teşvik edin. Personelin hasta 

aile üyelerine bakmak için evde kalmasına izin vermek için mümkün olduğunda 

esnekliği kullanın. 

 Kritik iş işlevlerini ve konumlarını belirleyin ve çapraz eğitim ile personeli tarafından 

alternatif kapsam planlayın. 
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 Hangi düzeyde devamsızlığın öğretme ve öğrenmenin sürekliliğini bozacağını 

belirleyin. 

Grup toplantılarını değerlendirin. Kritik olmayan toplantıları ve etkinlikleri 

erteleyin 

 Okul için yaklaşan tüm toplantıları ve büyük etkinliklerin (ör. Toplantılar, özel günler, 

müzik geceleri, spor etkinlikler) gerekliliğinden emin olun. Öğrencileri, personeli veya 

ailelerini COVID-19 vakalarına yakalanmış olabilecek topluluklardan başkalarına 

yakınlaştırabilecek olaylara özellikle dikkat edin. 

 Bu olaylardan herhangi birinin iptal edilip edilmeyeceğini değerlendirin.  

Hasta öğrenci ve personelin evde kalmasını isteyin. Okulda hasta olan 

öğrenciler ve personel için prosedürler oluşturun. 

 Okulda veya okulda hasta olan öğrencilerin ve personelin mümkün olan en kısa 

sürede eve gönderilmesini sağlamak için prosedürler oluşturun. 

 Hasta öğrencileri ve personeli, özellikle de solunum yolu rahatsızlığı olanları, 

ayrılana kadar iyi öğrencilerden ve personelden ayrı tutun. Bu bireylerin okuldan 

ayrılana kadar sağlıklı öğrencil ve personelden ayrılabilecekleri alanlar planlayın. 

 Okullardan COVID-19 vakalarını tespit etmek için öğrencileri veya personeli 

gözlemlemeyi unutmayın  

 Ailelerin çocukları ne zaman evde tutacaklarını anlamalarına yardımcı olmak için 

bilgileri okul velileriyle paylaşın. Bu rehber,  yardımcı olabilir. 

Okul velilerine ulaşmak  için iletişim planları oluşturun ve test edin. 

 Personel, öğrenciler ve aileleriyle bilgi paylaşımı için stratejiler ekleyin. 

 İletişim kapasitesini test edin ve personel, öğrenciler ve ailelerin sağlıklı kalmak ve 

hasta olması durumunda evde kalmaları için rehberlik etmek için atabilecekleri 

adımları tekrarlayın. 

Birden fazla sosyal mesafe stratejisi uygulayın.  

Okulun kendine özgü alanı ve ihtiyaçları göz önüne alındığında fizibiliteye dayalı stratejiler 

seçin. Tüm stratejiler tüm okullar için mümkün olmayacaktır. Örneğin, salon hareket 

seçeneklerini sınırlamak ortaokullarda özellikle zor olabilir. İlköğretim veya ortaöğretim 

okullarında uygulanabilir olan birçok strateji, çocuk bakımı ortamlarında daha az 

uygulanabilir olabilir. Yöneticiler, öğrenciler arasındaki fiziksel alanı artırmak ve büyük grup 

ortamlarındaki etkileşimleri sınırlamak için tüm fırsatlar hakkında yaratıcı bir şekilde 

düşünmeye teşvik edilir. Okullar aşağıdaki gibi stratejileri değerlendirebilir: 
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Saha gezilerini, montajları ve diğer büyük toplantıları iptal edin.  

Saha gezileri, öğrenci toplantıları, atletik etkinlikler veya uygulamalar, özel performanslar, 

okul genelinde veli toplantıları veya ruh geceleri gibi etkinlikleri ve etkinlikleri iptal edin. 

Öğrencilerin çok yakın temasta olabilecekleri sınıfları iptal edin veya 

değiştirin. 

 Örneğin, beden eğitimi veya koro derslerinde, sınıfların spor salonu veya müzik odasında 

diğerleriyle karışmasını önlemek için öğretmenlerin sınıflara gelmesini düşünün). 

Masalar arasındaki boşluğu artırın.  

Öğrenciler arasındaki boşluğu en üst düzeye çıkarmak için öğrenci masalarını yeniden 

düzenleyin. Virüs içeren damlacıklardan (örneğin konuşma, öksürme, hapşırma) kaynaklanan 

iletimi azaltmak için masaları aynı yöne bakacak şekilde (birbirine bakacak şekilde değil) 

çevirin. 

Öğrencileri ortak alanlarda karıştırmaktan kaçının.  

Örneğin, öğrencilerin kafeteryada karıştırmak yerine sınıflarında öğle ve kahvaltı yemelerine 

izin verin. Ortak alanların kullanımını askıya almak mümkün değilse, öğrencilerin birbirleriyle 

ve özellikle diğer sınıflardan öğrencilerle ne ölçüde karıştığını sınırlamaya çalışın (örneğin, 

sınıflara göre öğle yemeği, sınıfta öğle yemeği ve dinlenme alanı, az sayıda öğrenci, derse 

girmek yerine kitap seçmek, dolap kullanımını askıya almak). Evdeki konaklamalar veya 

sınıfların kademeli olarak serbest bırakılması yoluyla koridor kullanımını kısıtlayın. Aynı anda 

banyolara birden fazla ders almaktan kaçının (örn. Tüm derslerin tuvaleti öğle yemeğinden 

veya aradan sonra kullanmasından kaçının). Çocuk bakımı veya ilkokul ortamlarında, birden 

fazla sınıfın birlikte oynamasına izin vermek yerine, oyun alanı kullanımını frklı hale getirmeyi, 

Farklı varış ve / veya ayrılma süreleri.  

Bu yaklaşımlar, yüksek trafikli durumlarda ve zamanlarda öğrenciler arasındaki yakın temas 

miktarını sınırlayabilir. 

Revirdeki  tıkanıklığı azaltın.  

Örneğin, grip benzeri semptomları olan çocuklar için revir ve ilk yardım veya ilaç dağıtımı için 

bir uydu konumu kullanın. 

Gereksiz ziyaretçileri sınırlayın.  

Sınıf etkinlikleri, konuk konuşmacılar ve diğer etkinlikler için ziyaretçi girişini sınırlayın. 
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Özel programlar için okullar arası etkinlikleri sınırlayın.  

Örneğin, öğrenciler özel programlar (örneğin müzik, robotik, akademik kulüpler) için birden 

fazla okuldan getirildiyse, uzaktan öğrenmeyi kullanmayı veya geçici olarak katılımcı 

okullara farklı programlar sunmayı planlayın. 

Sosyal mesafe stratejilerini uygulamak için planları gözden geçirin. 

Sosyal mesafe, cemaat ortamlarının dışında kalmaya, toplu toplantılardan kaçınmaya ve 

mümkünse diğerlerinden mesafeyi korumaya odaklanır.  

Okulda personel, öğrenciler ve ailelerine birbirlerinden uzak durmalarını öğretin.  

Personeli, öğrencileri ve ailelerini aynı anda eğitin ve bunun neden önemli olduğunu 

açıklayın. 

Sosyal mesafe Stratejileri 

 

Topluluğunuzun durumuna uygun bir dizi strateji belirlemek için yerel sağlık görevlileriyle 

birlikte çalışın. Hazırlık stratejilerini kullanmaya devam edin ve aşağıdaki sosyal mesafe 

stratejilerini göz önünde bulundurun:  

Mümkünse, çocuk bakım sınıfları her gün aynı grubu içermeli ve aynı çocuk bakım 

sağlayıcıları her gün aynı grupta kalmalıdır. Çocuk bakım programınız açık kalırsa, sağlık 

çalışanlarının çocukları ve diğer ilk müdahale eden kişiler için ayrı bir sınıf veya grup 

oluşturmayı düşünün. Programınız ayrı bir sınıf oluşturamıyorsa, yalnızca sağlık çalışanlarının 

ve ilk müdahale edenlerin çocuklarına hizmet etmeyi düşünün. 

Festivaller, tatil etkinlikleri ve özel performanslar gibi özel etkinlikleri iptal edin veya erteleyin. 
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İletimi teşvik edebilecek günlük grup etkinliklerini değiştirmeyi veya durdurmayı düşünün. 

Her çocuk grubunu ayrı bir odada tutun. 

 Sanat, müzik ve egzersiz gibi özel etkinlikler için farklı  oyun alanları sürelerini ve 

grupları ayrı tutma gibi çocukların karışmasını sınırlayın. 

 Mümkünse, öylen uykusu zamanında, çocukların paspaslarının (veya beşiklerinin) 

mümkün olduğunca, tercihen 2 metre aralıklarla yerleştirildiğinden emin olun. Viral 

yayılma potansiyelini daha da azaltmak için çocukların başa baş yerleştirmesini 

düşünün. 

 Farklı  varış ve bırakma zamanlarını düşünün ve / veya çocuk bakım sağlayıcılarının 

çocukları geldiklerinde almak için tesisin dışına çıkmasını sağlayın. Kaldırım kenarı 

bırakma ve teslim alma planınız ebeveynler ve personel arasındaki doğrudan teması 

sınırlamalı ve sosyal mesafe önerilerine uymalıdır. 

 Mümkünse, idari personelin evlerinden tele-çalışma yapmasını sağlayın. 

Veli Bırakma ve Teslim Alma 

 Okulun  girişinde çocukların girmeden önce ellerini temizleyebilmesi için el hijyeni 

istasyonları kurulmalıdır. Sabun ve su içeren bir lavabo mevcut değilse, ebeveyn 

oturum açma sayfalarının yanına en az% 60 alkol içeren el dezenfektanı 

sağlayın. Mümkünse, oturum açma istasyonlarını dışarıya yerleştirin ve her kullanım 

arasında kalemleri temizlemek için hijyenik mendil sağlayın. El dezenfektanını 

çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın ve kullanımı denetleyin. Farklı  varış ve 

bırakma sürelerini düşünün ve / veya ebeveynlerle doğrudan teması mümkün 

olduğunca sınırlamayı planlayın. 

o Çocuk bakım sağlayıcılarının, geldikleri sırada dışarıdaki çocukları selamlamasını 

sağlayın. 

o Bir ebeveyni, tüm çocukları sınıflarına götürmek için gönüllülük / gönüllülük 

olarak belirleyin ve günün sonunda tüm çocukları arabalarına geri götürün. 

o Bebekler araba koltuklarında taşınabilirlerdi. Araba koltuğunu çocukların 

erişemeyeceği bir yerde saklayın. 

İdeal olarak, aynı ebeveyn veya atanan kişi çocuğu her gün bırakmalı ve 

almalıdır. Mümkünse, büyükanne ve büyükbaba gibi yaşlı insanlar veya altta yatan tıbbi 

durumları ciddi olan çocuklar çocukları almamalıdır, çünkü COVID-19'dan kaynaklanan ciddi 

hastalık riski daha fazladır . 
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Varışta Çocukların kontrolü (mümkünse) 

(38.0 0 C veya daha yüksek ateşi olan veya başka hastalık belirtileri olan tesise 

alınmamalıdır. Ebeveynleri, çocuklarında hastalık belirtileri için uyanık olmaları ve hasta 

olduklarında evde tutmalarını teşvik edin. Mümkünse varışta çocukları gözleyin. 

o Tesislerin sıcaklık taramaları yaparken işçilerini korumak için kullanabileceği birkaç 

yöntem vardır. En koruyucu yöntemler, tarama sırasında semptomları olan bir çocuğa 

yakın temas nedeniyle maruz kalmaları ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için 

sosyal mesafeyi (diğerlerinden 2 metre  mesafeyi korumak) veya fiziksel engelleri 

içerir. 

Tarama Yöntemlerine Örnekler 

Sosyal Mesafeye Güvenme (örnek 1) 

 Ebeveynlerden / velilerden tesise gelmeden önce veya tesise vardıklarında 

çocuklarının sıcaklığını almasını isteyin. Vardıklarında ebeveyn / vasiden ve çocuktan 

en az 2 metre uzakta durun. 

 Ebeveyn / vasiden çocuğun ateşi, nefes darlığı veya öksürüğü olmadığını 

doğrulamasını isteyin. 

 Çocuğun kızartılmış yanaklar, hızlı nefes alma veya nefes almada zorluk (yakın 

zamanda fiziksel aktivite olmadan), yorgunluk veya aşırı karelektrik lık gibi hastalık 

belirtileri için görsel bir inceleme yapın. 

 2 metre  mesafeyi koruyabiliyorsanız kişisel koruyucu ekipman (KKD) giymeniz 

gerekmez. 

Bariyer / Bölme Kontrollerine Güvenme (örnek 2) 

 Cam veya plastik pencere veya bölüm gibi, personelin yüzünü ve mukoza zarlarını, 

çocuğun taranması, öksürülmesi veya görüşülmesi halinde üretilebilecek solunum 

damlacıklarından korumaya hizmet edebilecek fiziksel bir engelin arkasında durun. 

 Çocuğun kızartılmış yanaklar, hızlı nefes alma veya nefes almada zorluk (yakın 

zamanda fiziksel aktivite olmadan), yorgunluk veya aşırı karelektrik lık gibi hastalık 

belirtileri için görsel bir inceleme yapın. 

 Sıcaklık taraması yapın (aşağıdaki adımları izleyin) 

 El hijyeni yapın 

 Ellerinizi 20 saniye sabun ve suyla yıkayın. Sabun ve su yoksa, en az% 60 alkol içeren 

bir el dezenfektanı kullanın. 

 Tek kullanımlık eldivenler giyin. 

 Bölmenin etrafına veya pencereden uzanarak çocuğun sıcaklığını kontrol edin. 

 Tarama sırasında yüzünüzün her zaman bariyerin arkasında kaldığından emin olun. 
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 Birden fazla kişi üzerinde sıcaklık kontrolü yapıyorsanız , her çocuk için 

temiz bir çift eldiven kullandığınızdan ve termometrenin her kontrol 

arasında iyice temizlendiğinden emin olun . 

 Tek kullanımlık veya temassız (geçici) termometreler kullanırsanız ve çocukla fiziksel 

temasınız yoksa, bir sonraki kontrolden önce eldivenleri değiştirmeniz gerekmez. 

 Temassız termometreler kullanıyorsanız, her müşteri arasında bir alkollü mendil (veya 

pamuklu çubuk üzerinde izopropil alkol) ile temizleyin. Aynı mendili ıslak kaldığı 

sürece tekrar kullanabilirsiniz. 

Kişisel Koruyucu Donanımlara Güvenme (örnek 3) 

Sosyal mesafe veya bariyer / bölme kontrolleri tarama sırasında uygulanamazsa, kişisel 

koruyucu ekipman (KKD) bir çocuğun 2 metre  yakınındayken kullanılabilir. Bununla 

birlikte, KKD'lere güvenmek, KKD eksiklikleri ve eğitim gereksinimleri göz 

önüne alındığında, daha az etkili bir kontrol ve uygulanması daha zordur. 

 Varışta, ellerinizi yıkayın ve bir yüz maskesi, göz koruması (yüzün ön ve yanlarını 

tamamen kaplayan gözlükler veya tek kullanımlık yüz siperi) ve tek bir tek kullanımlık 

eldiven takın. Bir çocukla kapsamlı temas bekleniyorsa, bir önlük düşünülebilir. 

 Çocuğun kızarık yanaklar, hızlı nefes alma veya nefes almada zorluk (yakın zamanda 

fiziksel aktivite olmadan), yorgunluk veya aşırı fussiness gibi hastalık belirtileri için 

görsel bir inceleme yapın ve çocuğun öksürük veya nefes darlığı yaşamadığını 

doğrulayın. 

 Çocuğun sıcaklığını alın. 

o Birden fazla kişi üzerinde sıcaklık kontrolü yapıyorsanız , her çocuk 

için temiz bir çift eldiven kullandığınızdan ve termometrenin her 

kontrol arasında iyice temizlendiğinden emin olun . 

o Tek kullanımlık veya temassız (geçici) termometreler kullanıyorsanız ve bir 

kişiyle fiziksel temasınız yoksa, bir sonraki kontrolden önce eldivenleri 

değiştirmeniz gerekmez. 

o Temassız termometreler kullanıyorsanız, her müşteri arasında bir alkollü mendil 

(veya pamuklu çubuk üzerinde izopropil alkol) ile temizleyin. Aynı mendili ıslak 

kaldığı sürece tekrar kullanabilirsiniz. 

o Her taramadan sonra KKD'yi çıkarın ve atın ve ellerinizi yıkayın. 

 En az% 60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın veya 

ellerinizi en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın. 
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 Eller görünür şekilde kirlenmişse, alkol bazlı el dezenfektanı 

kullanmadan önce sabun ve su kullanılmalıdır. 

o Personelinizin KKD kullanma konusunda deneyimi yoksa: 

o Tesisinizde KKD'nin nasıl yapılacağı ve çıkarılacağı konusunda rehberlik olup 

olmadığını kontrol edin. Takma ve çıkarma prosedürü, tesisinizde mevcut olan 

özel KKD türüne göre uyarlanmalıdır. 

Yiyecek Hazırlama ve Yemek Servisi 

 Genellikle bir kafeterya veya grup yemek odası kullanılıyorsa, bunun yerine sınıflarda 

yemek servisi yapın. Yemekler genellikle aile tarzında servis edilirse, birden fazla 

çocuğun aynı servis kaplarını kullanmaması için her çocuğun yemeğini tabağı yapın. 

 Yiyecek hazırlama, çocuk bezi kullanan aynı personel tarafından yapılmamalıdır. 

 Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır. 

 Bakıcılar çocukların yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkamasını sağlamalıdır. 

 Bakıcılar yiyecek hazırlamadan önce ve çocukların yemelerine yardımcı olduktan sonra 

ellerini yıkamalıdır. 

Güvenlik Açığı / Yüksek Risk Grupları 

Halihazırda mevcut olan bilgilere ve klinik uzmanlığa dayanarak, yaşlı yetişkinler ve altta 

yatan ciddi tıbbi rahatsızlıkları olan herhangi bir yaştaki kişiler COVID-19'dan kaynaklanan 

ciddi hastalık için daha yüksek risk altında olabilir. Daha yüksek risk altında olanları korumak 

için , herkesin sağlıklı hijyen davranışları uygulaması önemlidir . 

65 yaş ve üzeri veya altta yatan ciddi sağlık sorunları olan personeliniz veya öğretmenleriniz 

varsa, risklerini değerlendirmek ve evde kalıp kalmaları gerekip gerekmediğini belirlemek için 

sağlık uzmanları ile konuşmaya teşvik edin.  

Çocuklarda COVID-19hakkında bilgi biraz sınırlıdır, ancak mevcut bilgiler birçok çocuğun 

hafif semptomlara sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, çocukların küçük bir 

yüzdesinin daha ciddi hastalıklara sahip olduğu bildirilmiştir. Altta yatan sağlık sorunları olan 

çocuklarınız varsa, ebeveynleri ile riskleri hakkında konuşun.  

Astım eylem planı gibi altta yatan sağlık koşulları için çocukların bakım planlarını takip edin . 

Engelli çocuklarınız varsa, ebeveynleriyle çocuklarının ihtiyaç duydukları desteği nasıl almaya 

devam edebilecekleri hakkında konuşun. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/asthma.html
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Okullarda Temizlik ve  Dezenfeksiyon  

Temizlik ve dezenfeksiyon, okullarda bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik geniş bir 

yaklaşımın bir parçasıdır. Patojen organizmaların  yayılımını yavaşlatmaya yardımcı olmanıın 

ilk savunma hattıdır.  Aşağıda, özellikle temizleme ve dezenfeksiyon yoluyla virüs yayılımının 

nasıl yavaşlayacağına dair ipuçları bulunmaktadır. 

 Sık sık dokunulan yüzeyleri ve nesneleri temizleyin ve dezenfekte edin 

Rutin temizlik ve dezenfeksiyon için okulunuzun standart prosedürlerini izleyin. Tipik olarak 

bu, masalar, tezgahlar, kapı tokmağı, bilgisayar klavyeleri, uygulamalı öğrenme öğeleri, 

musluk tutamakları, telefonlar ve oyuncaklar gibi sık sık dokunulan yüzeyleri ve nesneleri 

dezenfekte etmek anlamına gelir. Bazı okullar günlük olarak bu maddelerin dezenfekte 

edilmesini isteyebilir. Standart prosedürler genellikle banyo gibi banyodaki belirli alanların 

dezenfekte edilmesini gerektirir. 

Görünür şekilde kirlenmiş yüzeyleri ve nesneleri hemen temizleyin. Yüzeyler veya nesneler 

vücut sıvıları veya kanla kirlenmişse, sıvıyla temas etmekten kaçınmak için eldiven ve diğer 

standart önlemleri alın. Döküntüyü giderin ve yüzeyi temizleyin ve dezenfekte edin. 

Sadece rutin temizlik ve dezenfeksiyon yapmak 

Temizleme ve dezenfeksiyon faaliyetlerinizi, kaldırmak veya öldürmek istediğiniz mikrop 

türleriyle eşleştirmek önemlidir. Çoğu çalışma, grip virüsünün bir yüzeye bırakıldıktan sonra 

48 saate kadar bir kişiyi yaşayabileceğini ve potansiyel olarak enfekte edebileceğini 

göstermiştir. Bununla birlikte, grip yayılımını yavaşlatmak için binadaki her yüzeyi temizlemek 

veya dezenfekte etmek için okulları kapatmak gerekli değildir. Ayrıca, okul normal 

çalışamayacağı için (örneğin, grip salgını sırasında yüksek devamsızlık) öğrenci ve personel 

görevden alınırsa, ekstra temizlik ve dezenfeksiyon yapmak gerekli değildir. 

Grip virüsleri nispeten kırılgandır, bu nedenle bunları temizlemek veya öldürmek için standart 

temizleme ve dezenfeksiyon uygulamaları yeterlidir. Duvarları ve tavanları silmek, sıklıkla oda 

havası koku gidericileri kullanmak ve fumigasyon da dahil olmak üzere özel temizlik ve 

dezenfeksiyon işlemleri gerekli değildir veya önerilmez. Bu süreçler gözleri, burunları, boğazı 

ve cildi tahriş edebilir; astımı şiddetlendirin; ve diğer ciddi yan etkilere neden olabilir. 

Doğru şekilde temizleyin ve dezenfekte edin 

Her zaman temizlik ürünleri ve dezenfektanlarla ilgili etiket talimatlarını izleyin. Mikropları 

temizlemek için yüzeyleri genel ev temizleyicisiyle yıkayın. Su ile durulayın ve mikropları 
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öldürmek için Biyosidal ürün onaylı bir dezenfektan ile izleyin. EPA'nın ürünü influenza A 

virüsüne karşı etkililik için onayladığını belirtmek için etiketi okuyun. 

Bir yüzey gözle görülür derecede kirli değilse, hem temizleyen (mikropları temizleyen) hem 

de dezenfekte eden (mikropları öldüren) Biyosidal ürün onaylı bir ürünle 

temizleyebilirsiniz. Ürünü temizleyici veya dezenfektan olarak kullanmak için ayrı bir 

prosedür olabileceğinden, etiket talimatlarını dikkatlice okuduğunuzdan emin 

olun. Dezenfeksiyon genellikle ürünün belirli bir süre yüzeyde kalmasını gerektirir (örn. 3 ila 5 

dakika bekletilmesi). 

Telefonlar ve bilgisayarlar gibi sıkça dokunulan elektronik eşyalarda dezenfekte edici 

mendiller kullanın. Dezenfekte edici mendillerin kullanım talimatlarına dikkat edin. Yüzeyi 

belirtilen temas süresi boyunca ıslak tutmak için birden fazla silme kullanılması 

gerekebilir. Elektroniklerin temizlik ve dezenfeksiyon için sıvı kullanımına dayanabileceğinden 

emin olun. 

 Güvenle ürünleri kullanın 

Ürün etiketlerindeki tehlike uyarılarına ve yönergelerine çok dikkat edin. Temizlik ürünleri ve 

dezenfektanlar genellikle eldiven veya göz koruyucu kullanımını gerektirir. Örneğin, çamaşır 

suyu çözeltileriyle çalışırken ellerinizi korumak için daima eldiven giyilmelidir. 

Etiketler güvenli olduğunu belirtmedikçe temizleyicileri ve dezenfektanları 

karıştırmayın. Belirli ürünlerin (klorlu ve amonyak temizleyicileri gibi) birleştirilmesi ciddi 

yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. 

Saklama personelinin, öğretmenlerin ve temizleyici ve dezenfektan kullanan diğer kişilerin 

tüm talimat etiketlerini okuduğunu ve anladığını ve güvenli ve uygun kullanımı 

anladıklarından emin olun. Bu, diğer dillerde öğretim materyallerinin ve eğitimin verilmesini 

gerektirebilir. 

Atığı uygun şekilde uzaklaştırın 

Okulunuzun, eldiven giymeyi de içerebilecek atıklarla ilgili standart prosedürlerini 

izleyin. Dokunmadan atık sepetlerini, kullanımlarının kolay olduğu yerlere 

yerleştirin. Kullanımdan hemen sonra yüzeyleri ve çöpleri temizlemek için kullanılan tek 

kullanımlık eşyaları atın. Atık sepetlerini boşaltırken kullanılmış dokulara ve diğer atıklara 

dokunmaktan kaçının. Atık sepetlerini boşalttıktan ve kullanılmış dokulara ve benzeri atıklara 

dokunduktan sonra ellerinizi sabun ve suyla yıkayın.  
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Temizleyin ve Dezenfekte Edin 

Temizleme ve dezenfeksiyon çabalarını yoğunlaştırın: 

 Tesisler temizlik ve dezenfeksiyon için bir program geliştirmelidir.  

 Özellikle oyuncak ve oyunlar olmak üzere sıkça dokunulan yüzeyleri ve nesneleri rutin 

olarak temizleyin, sterilize edin ve dezenfekte edin . Ayrıca kapı tokmağı, elektrik  

anahtarları, sınıf lavabo tutamakları, tezgahlar, tuvalet eğitim lazımlıkları, masalar, 

sandalyeler, yavrular ve oyun alanı yapıları gibi günlük olarak temizlenmeyen temizlik 

nesneleri / yüzeyleri de içerebilir. Okulunuzda  genellikle kullanılan temizleyicileri 

kullanın.  

 Tüm temizlik ürünlerini etiketteki talimatlara göre kullanın.  Dezenfeksiyon için tescilli, 

kokusuz ev dezenfektanları etkilidir.  

 Yüzeyler kirliyse, dezenfeksiyondan önce deterjan veya sabun ve su ile 

temizlenmelidir. Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri için konsantrasyon, uygulama 

yöntemi ve temas süresi için üreticinin talimatlarını izleyin. 

 Mümkünse, çocuk bakım sağlayıcılarına ve diğer personele Sağlık Bakanlığı 

onaylı tek kullanımlık mendiller sağlayın, böylece klavyeler, masalar ve 

uzaktan kumandalar gibi yaygın olarak kullanılan yüzeyler kullanımdan önce 

silinebilir.  

 Tüm temizlik malzemeleri güvenli ve çocuklardan uzak tutulmalıdır. 

 Temizlik ürünleri çocukların yakınında kullanılmamalıdır ve personel bu 

ürünleri kullanırken çocukların zehirli dumanları solumasını önlemek için 

yeterli havalandırma olmasını sağlamalıdır. 

Oyuncakların Temizlik ve Dezenfeksiyonu  

 Temizlenemeyen ve sterilize edilemeyen oyuncaklar kullanılmamalıdır. 

 Çocukların ağızlarına aldıkları veya vücut salgıları veya atılımları ile kontamine olan 

oyuncaklar, eldiven giyen bir kişi tarafından elle temizlenene kadar bir kenara 

bırakılmalıdır. Su ve deterjanla temizleyin, durulayın, Biyosidal ürün onaylı bir 

dezenfektanla sterilize edin ve mekanik bir bulaşık makinesinde havayla kurutun veya 

temizleyin.  

 Oyun yiyecekleri, bulaşıklar ve mutfak eşyaları gibi bir çocuğun ağzına yerleştirilmesi 

daha muhtemel olan öğelere dikkat edin. 
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 Makinede yıkanabilir bez oyuncaklar bir seferde bir kişi tarafından kullanılmalı veya 

hiç kullanılmamalıdır. Bu oyuncaklar  başka bir çocuk tarafından kullanılmadan 

önce yıkanmalıdır . 

 Bir gruptan diğerine taşınmadan önce yıkanıp dezenfekte edilmedikçe oyuncakları 

diğer bebek veya küçük çocuk gruplarıyla paylaşmayın. 

 Temizlenmesi gereken oyuncakları bir kenara koyun. Sabunlu suyla bir bulaşık kabına 

koyun veya “kirli oyuncaklar” için işaretlenmiş ayrı bir kaba koyun. Boğulma riskini 

önlemek için bulaşık sepeti nı ve suyu çocuklardan uzak tutun. Sabunlu su ile yıkama, 

temizlik için ideal yöntemdir. Oyuncakların temizlik yoluyla döndürülebilmesi için 

yeterli sayıda oyuncak bulundurmaya çalışın. 

 Çocuk kitapları, posta veya zarf gibi kağıt esaslı diğer materyaller gibi, bulaşma riski 

yüksek değildir ve ek temizleme veya dezenfeksiyon prosedürlerine ihtiyaç duymazlar. 

Yatakların Temizlik ve Dezenfeksiyonu 

Yıkanabilen yatak takımları (çarşaflar, yastıklar, battaniyeler, uyku tulumları) kullanın. Her 

çocuğun yatak takımını ayrı tutun ve ayrı ayrı etiketlenmiş kutularda veya torbalarda 

saklayın.  Bebek karyolası ve paspaslar her çocuk için etiketlenmelidir. Çocuğun cildine temas 

eden yataklar haftalık olarak veya başka bir çocuk tarafından kullanılmadan önce 

temizlenmelidir. 

Temizlik, Dezenfeksiyon ve Dezenfeksiyon 

Rutin Temizlik, Dezenfeksiyon ve Dezenfeksiyon 

 Çocuk bakım ortamında nesneleri ve yüzeyleri olabildiğince temiz ve patojenlerden uzak 

tutmak aşağıdakilerin bir kombinasyonunu gerektirir: 

 Sık temizlik; ve 

 Gerektiğinde, dezenfektan veya dezenfektan uygulaması. 

Temizlik, sanitasyon ve dezenfekte edici ürünler çocukların yakınında kullanılmamalıdır ve 

çocukların ve bakıcıların / öğretmenlerin potansiyel olarak zehirli dumanları solumasını 

önlemek için herhangi bir temizlik, dezenfeksiyon veya dezenfeksiyon prosedürü sırasında 

yeterli havalandırma sağlanmalıdır. 

.Değişen bir çocuk bezi veya masa yüzeyinde görünür kir var ise, örneğin, temiz  bir sanitizer 

veya dezenfektan ile yüzeye tatbik önce deterjan ve su ile. Bu “ilk adım” olarak dezenfektan 
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veya dezenfektan kullanmak etkili değildir çünkü çözeltinin amacı dezenfekte 

etmek veya  dezenfekte etmektir .  

Oyuncakların Temizlenmesi  

 Temizlenemeyen ve sterilize edilemeyen oyuncaklar kullanılmamalıdır. Çocukların ağızlarına 

koydukları veya vücut salgısı veya boşaltımı ile başka şekilde kontamine olan oyuncaklar, elle 

su ve deterjanla temizlenene kadar, durulanır, sanitasyona tabi tutulur ve havayla kurutulur 

veya gereksinimleri karşılayan mekanik bir bulaşık makinesinde bir kenara bırakılmalıdır.  

Makinede yıkanabilir bez oyuncaklar bir seferde bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Bu 

oyuncaklar başka bir çocuk tarafından kullanılmadan önce yıkanmalıdır. 

Kapalı oyuncaklar, bir gruptan diğerine taşınmadan önce yıkanıp dezenfekte edilmedikçe 

bebek veya küçük çocuklar arasında paylaşılmamalıdır. 

Çocuk bakım alanlarında el, oyuncak ve diğer nesnelerin kontaminasyonu, çocuk bakım 

ortamlarında hastalıkların bulaşmasında rol oynamıştır . Tüm oyuncaklar, çocukları 

oyuncakları ağzına soktuğunda, oyun veya yemek sırasında ellerini ağzına soktuktan sonra 

veya yetersiz el hijyeni ile tuvalet yaptıktan sonra oyuncaklara dokunabilir. Bulaşık makinesi 

yüzeyleri yıkayabildiği ve dezenfekte edebildiği ve bulaşıkları ve çatal-bıçakları aynı anda 

yıkamadıkları sürece, mekanik bir bulaşık makinesi kullanmak plastik oyuncakları sanitize 

etmek için kabul edilebilir bir emek tasarrufu yaklaşımıdır  

Sert yüzeyli küçük oyuncaklar “kirli oyuncaklar” etiketli bir sepete  koyarak temizlik için bir 

kenara bırakılabilir. Bu bulaşık sepeti , toprağın çıkarılmasına başlamak için sabunlu su 

içerebilir veya kirli oyuncakları günün ilerleyen saatlerinde bir oyuncak temizleme alanına 

getirmek için kullanılan kuru bir kap olabilir. Temizleme yoluyla döndürmek için yeterli 

oyuncak olması, bu tercih edilen temizleme yöntemini mümkün kılar. 

Ağız İçin Amaçlanan Nesnelerin Temizlenmesi ve Temizlenmesi 

Termometreler, emzikler, diş çıkarma oyuncakları ve benzeri nesneler temizlenmeli ve tekrar 

kullanılabilir parçalar kullanımlar arasında sterilize edilmelidir. Emzikler paylaşılmamalıdır. 

Çocuk bakım alanlarında el, oyuncak ve diğer nesnelerin kontaminasyonu, çocuk bakım 

ortamlarında hastalıkların bulaşmasında rol oynar.  
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Bireysel Yatakların Temizlenmesi 

 

Yataklar (çarşaflar, yastıklar, battaniyeler, uyku tulumları) yıkanabilecek türde olmalıdır. Her 

çocuğun yatakları diğer çocuk yataklarından ayrı olarak, yatakta ya da ayrı ayrı etiketlenmiş 

kutular, yavrular veya torbalarda saklanmalıdır. Çocuğun cildine temas eden yataklar haftalık 

olarak veya başka bir çocuk tarafından kullanılmadan önce temizlenmelidir. 

Yeni yürümeye başlayan çocuklar genellikle paspaslar veya bebek karyolalarında kestirir veya 

uyurlar ve paspaslar veya bebek karyoları şekerleme zamanı boyunca depodan çıkarılır ve 

daha sonra tekrar depoya konur. Her bir çocuğa yatak takımı konulması ve her setin, bir 

bireyin kişisel eşyalarını bir başkasınınkilerden ayıracak şekilde, ayrı ayrı etiketlenmiş çöp 

kutularına, yavrulara veya torbalara koyması uygun hijyenik uygulamalardır  
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COVID-19'un Okulda Bulunduğundan Şüphelenilen / 

Teyit Edildikten Sonra Temizlik ve Dezenfeksiyon 

Yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunun zamanlaması ve yeri 

 Hasta kişiler tarafından ziyaret edilen alanları kapatın. Dış kapıları ve pencereleri açın ve 

bölgedeki hava sirkülasyonunu arttırmak için havalandırma fanları kullanın. Temizlik ve 

dezenfeksiyona başlamadan önce 24 saat veya mümkün olduğu kadar bekleyin. 

Temizlemek ve ofisler, banyo, ortak kullanım alanları gibi tüm alanları 

dezenfekte edilmelidir Temizlik personeli, tablet, dokunmatik ekranlar, 

klavye, uzaktan kumanda ve ATM makineleri gibi elektronik ekipman 

paylaştı hasta insanlar tarafından kullanılan , özellikle sık sık dokundu yüzeyleri 

odaklanarak  işlemleri tamamlayın. 

COVID-19'dan şüphelenilen / teyit edilen kişinin tesisi ziyaret etmesi veya kullanmasının 

üzerinden 7 günden fazla bir süre geçtiyse, ek temizlik ve dezenfeksiyon gerekli değildir. 

Nasıl Temizlenir ve Dezenfekte Edilir? 

Sert (Gözeneksiz) Yüzeyler 

 Yüzeyler kirliyse, dezenfeksiyondan önce deterjan veya sabun ve su ile 

temizlenmelidir. 

 Dezenfeksiyon için, Biyosidal ürün onaylı en yaygın ev dezenfektanlarının etkili olması 

gerekir. 

 Ayrıca, yüzey için uygunsa seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu  çözeltileri (en az 1000 

ppm sodyum hipoklorit) kullanılabilir. Üreticinin uygulama talimatlarını izleyin, en az 1 

dakikalık bir temas süresi sağlayın ve uygulama sırasında ve sonrasında uygun 

havalandırmaya izin verin. Ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin 

olun. Çamaşır suyunu asla amonyak veya başka bir temizleyici ile karıştırmayın.  

Yumuşak (Gözenekli) Yüzeyler 

Halı kaplı zeminler, halılar ve perdeler gibi yumuşak (gözenekli) yüzeyler için, varsa görünür 

kontaminasyonu giderin ve bu yüzeylerde kullanım için belirtilen uygun temizleyicilerle 

temizleyin.  

Temizlikten sonra: 
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Parçalar yıkanabiliyorsa, parçalar için en sıcak su ayarını kullanarak parçaları üreticinin 

talimatlarına göre yıkayın ve sonra parçaları tamamen kurulayın. 

Elektronik 

 Tablet, dokunmatik ekran, klavye, uzaktan kumanda ve telefon gibi elektronik cihazlar 

için, varsa görünür kontaminasyonu giderin. 

 Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri için üreticinin talimatlarını izleyin. 

 Elektronik eşyalar için silinebilir kapaklar kullanmayı düşünün. 

 Herhangi bir üretici rehberi mevcut değilse, dokunmatik ekranları dezenfekte etmek 

için en az% 70 alkol içeren alkol bazlı mendiller veya spreyler kullanın. Sıvıların 

birikmesini önlemek için yüzeyleri iyice kurulayın. 

Çamaşırlar 

 Virüsün havada dağılması olasılığını en aza indirmek için kirli çamaşırları sallamayın. 

 Eşyaları üreticinin talimatlarına göre uygun şekilde yıkayın. Mümkünse, çamaşırlar için 

en sıcak su ayarını kullanarak çamaşırları yıkayın ve çamaşırları tamamen kurulayın. 

 

 Temizlik donanımı 
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Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)  

 Temizlik personeline maruz kalma riski doğal olarak düşüktür. Temizlik personeli, çöp 

işleme dahil tüm temizlik işlemleri için tek kullanımlık eldivenler ve önlükler 

giymelidir . 

 Eldivenler ve önlükler kullanılan dezenfektan ürünlerle uyumlu olmalıdır. 

 Kullanılan temizlik / dezenfektan ürünlerine ve sıçrama riski olup olmadığına bağlı 

olarak ilave KKD gerekebilir. 

 Eldivenler ve önlükler, kullanıcının ve çevrenin kirlenmesini önlemek için dikkatlice 

çıkarılmalıdır. Eldivenleri çıkardıktan sonra ellerin temizlediğinden emin olun . 

 Önlükler mevcut değilse, temizlik ve dezenfeksiyon sırasında tulumlar, önlükler veya iş 

kıyafetleri giyilebilir. Daha sonra tekrar kullanılabilir (yıkanabilir) giysiler 

yıkanmalıdır. Kirli çamaşırları tuttuktan sonra ellerinizi temizleyin. 

 Hastalar tarafından işgal edilen bir oda veya alanı temizledikten sonra eldivenler 

çıkarılmalıdır. Eldivenler çıkarıldıktan hemen sonra elleri temizleyin. 

 Temizlik personeli, KKD'deki eldivenlerdeki yırtılma veya diğer olası maruziyetler gibi 

ihlalleri derhal amirlerine bildirmelidir. 

 Temizlik personeli ve diğerleri , eldivenleri çıkardıktan hemen sonra ve hasta 

biriyle temas ettikten sonra, elleri 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayarak sık 

sık elleri temizlemelidir . Sabun ve su bulunmuyorsa ve eller görünür şekilde kirli 

değilse, en az% 60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanılabilir. Bununla 

birlikte, eller görünür şekilde kirliyse, her zaman elleri sabun ve suyla yıkayın. 

 İşyerinde ve evde, elleri temizlemek ve yıkanmamış ellerle gözlere, buruna veya ağza 

dokunmaktan kaçınmak da dahil olmak üzere normal önleyici işlemleri uygulayın. 
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Covid-19'dan korunmada  asansör 

kullanımı 

Birçoğumuz yaşadığımız şehirlerde, bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olsak da, kriz 

zamanlarında dahi operasyonel olarak çalışması gereken yerler bulunmaktadır.. İnsanlar, 

malzemeler her zaman bulunması gereken katların içerisinde ve dışında, verimli bir şekilde 

hareket etmek zorundadır. Asansörler, tanımadığımız insanlarla bir arada olduğumuz kapalı 

mekanlardır.  Asansörler, binaların içerisindeki insanların en etkili şekilde ulaşımını 

sağlamaktadır. Asansör kullanımını daha güvenli hale getirebilmek ve dikkatli olabilmek için 

bazı düzenlemelere dikkat etmemiz gerekir. Aşağıda yer alan asansör kullanım etiketini takip 

ederek, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı, asansör kullanıcılarının daha güvenli kalması 

için yapılması gerekenler yer almaktadır. 

1. Butonlara doğrudan temas etmeyin! 

Geleneksel düğmelere sahip asansörlerde, mikropların 

yayılmasını önlemek için, tuşlara çıplak parmaklarınızla 

dokunmamaya dikkat etmelisiniz. Bunun yerine eldivenli 

bir parmağınızı seçin veya bir kalemin ucu ile veya 

düğmeye basmak için farklı bir şey kullanın. 

Çıplak ellerinizi kullanmanız gerekiyorsa, mümkün olan 

en kısa sürede yıkamayı veya alkol bazlı bir el antiseptiği kullanmayı unutmayın. 

2. Kalabalıktan kaçının! 

Asansör zaten doluysa, sabırlı olun ve bir sonrakini 

bekleyin ya da bunun yerine merdivenleri 

kullanmayı deneyin. Solunum damlacıkları yoluyla 

bulaşan, koronavirüs gibi hastalıkların yayılmasını 

sınırlamak için asansöre kendi başınıza veya sadece 

birkaç kişiyle binmek en iyisidir. 
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3. Sosyal mesafeyi koruyun! 

Başkalarıyla birlikte bir asansördeyseniz, 

diğer yolculardan en az bir metre uzakta 

durmaya çalışın. Kalabalık bir 

asansördeyseniz, mümkün olduğunca 

konuşmaktan kaçının. Öksürmek veya 

hapşırmak zorundaysanız, diğerlerinden 

uzaklaşın ve damlacıkların yayılmasını 

önlemek için kolunuzun iç kısmını veya 

mendilinizi kullanın. 

4. Yüzeyler düzenli olarak temizlenmeli! 

Asansör yüzeylerinin düzenli olarak temizlenmesi her zaman önemlidir. Asansör yöneticileri, 

tırabzanlar, asansör kabini duvarları, 

kapılar ve dokunmatik ekran panelleri 

gibi diğer yüzeylerin doğru 

dezenfektan türleriyle düzenli olarak 

temizlenmesini sağlamak için tesis 

yöneticinizi temizleme çabalarını 

artırmaya teşvik edin. 
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