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PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ FAALİYETLERİ
Okul Kriz Yönetim Ekibi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Pandemi döneminde okula
dönüş hazırlıklarımızı özetlediğimiz dokümanımızın ilk versiyonunu Temmuz
yayınlamıştık. Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinin 5 Temmuz ve 17 Temmuz tarihli güncellemelerinde; okullarda
alınması gereken önlemleri duyurdu. Bizler de bu belirlenmiş koşullar ışığında,
hazırlıklarımızı tamamladık.
Sınıf oturma düzenleri, binanın ve eğitim öğretim ortamlarının düzenlenmesi, hazır
bulunuşluk ve oryantasyon programı kapsamındaki önleyici çalışmalar, Sağlık
Bakanlığı tarafından istenen “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname”, kütüphane,
yemekhane, laboratuvarlarımız kullanım prensiplerini ekledik.
21 Eylül tarihinde çocuklarımızla olabilecek en olumlu koşullarda buluşabilmek amacı
ile okul yönetimi, çalışanlar, aileler ve öğrencilerimizle, kısaca tüm İYTEV Yücel
Tonguç ailesi olarak pandemi mücadelesine tüm gayretimizle destek vermeliyiz.
En olumlu koşullarda, hep birlikte ve sağlıkla görüşmek üzere
Okul Kriz Yönetim Ekibi ve Sağlığı ve Güvenliği Kurulu «COVID-19’un ana bulaşma
yolu damlacık ve temas yoluyladır. Okullar toplu bulunulan yerlerden olduğu için
COVID-19 bulaşma açısından risklidir. Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza
indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi,
öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen görev ve
sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç tüm öğrenci ve çalışanlar için sabah evde başlar
ve yine akşam evde tamamlanır. »
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması
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GENEL TEMİZLİK VE HAVALANDIRMA

Okul temizlik planı T.C. Sağlık 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
olup, temizlik planında yetkili kişinin kontrolü altında temizlik sıklığı belirlenmiştir.
Temizlik planının uygulanması idari işler sorumlusu tarafından kontrol edilir.
Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (danışma, sınıf,
tuvalet, ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak
amacı ile tüm gün açık tutulur. Okulumuzda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
“COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e
uyulmaktadır.
Tüm tuvalet ünitelerindeki musluklar ve sabunluklar okul açıldığı günden itibaren
Sensörlü yapılmıştır. Sabun ve kağıt havlu tedariki düzenli olarak yapılmaktadır.
Binamızdaki tüm çöp kutuları kapaklıdır.
Okula giriş noktalarına hijyen paspasları ve pedallı alkol bazlı el antiseptiği stantları
yerleştirilmiştir. Stantlarda Sağlık Bakanlığı onaylı antiseptik solüsyon
kullanılmaktadır. Kullanımının sürekliliği idari işler sorumlusu tarafından kontrol
edilmektedir.
Okula giriş noktasında termal ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılmaktadır.
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SOSYAL MESAFE
Sağlık Bakanlığı rehberinde okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde
çalışan ve öğrenci planlaması yapılmasını önerilmektedir.
Sağlık Bakanlığı Rehberi uyarınca sınıflar, atölyeler, yemekhaneler, konferans
salonu, spor salonu gibi toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe
en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmektedir.
Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmış ve çay ocaklarımızın kullanımı
kısıtlanmış ve yönergelerle belirlenmiştir. Tüm öğrenci ve çalışanların su mataralarını
yanlarında getirmesi beklenir. Zorunlu hallerde su ihtiyacı okul tarafından desteklenir.
Tüm koridorlarda maske ve mendil atıkları için temas gerektirmeyen, üstü kapalı
ve pedallı hijyen çöp kovası bulunur.

Tüm okul bölümleri için el yıkamanın önemini vurgulayan, uygun maske kullanımını
gösteren sosyal mesafenin önemini hatırlatan posterler hazır durumdadır.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ
Bina temizlik ve dezenfeksiyonu hazırlanan okul temizlik planına uygun olarak
gerçekleştirilir. Bina temizlik ve dezenfeksiyon planında «Sık dokunulan alanlar»
«Minimum dokunma yüzeyleri» ayırımı yapılarak ne şekilde temizlik ya da
dezenfeksiyon gerektiği tarif edilir. Planın uygulanması ve sürdürülmesi kontrol
listeleri ile denetlenir. Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunda Sağlık Bakanlığı
Covid-19 Rehberindeki kriterleri karşılayan ürünler kullanılır.
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Sık Dokunulan Alanlar
Bina temizlik planına uygun olarak bankolar, masalar, asansör, kapı ve pencere
kolları, tırabzanlar, asansör ve elektrik düğmeleri, sifonlar, kapı kolları, projektör,
klima kumandaları, gibi gün içinde çok sayıda temas edilen yüzeyler günde en az iki
kere temizlenir.
Okul Ortamında Alınan Tedbirler
Servis araçlarında kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama
ve rehber korunağı her servisten sonra temizlenir. Aracın süpürülmesi, perde ve
koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer döşemesinin
temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gereğinde sıklaştırılır. Araçların düzenli
aralıklarla özel kimyasallar ile otomatik ilaçlanması ve dezenfeksiyonu yapılır.
Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki
temizlik ürün özelliklerini karşılayan malzemeler kullanılır.
Minimum Dokunma Yüzeyleri
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. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemi yapılmaz.
EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ
Okul risk analizi ve eylem planları pandemi ilan edilene kadar ve pandemi ilan
edildikten sonraki dönemde güncellenmiştir. Güncellemeler Sağlık ve Milli Eğitim
bakanlıklarının açıklamaları doğrultusunda süreklilikle devam etmektedir.
Ofis alanları ve bekleme alanları, sosyal mesafe kuralarına göre yeniden
düzenlenmiş ve işaretlenmiştir. Eğitim ve çalışma ortamları, Sağlık Bakanlığı
Rehberinde belirtilen sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiş, her alanda
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Maksimum kaç kişi bulunabileceği belirlenmiş ve işaretlemeleri yapılmıştır. Sınıflarda
yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz 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.
Beden eğitimi dersleri için bu mesafe en az 2 metre olacak şekilde planlanmıştır.
Soyunma odalarının ve dolaplarının kullanılmaması için, beden eğitimi dersi olan
günlerde tüm düzeylerdeki öğrenciler okula okul eşofmanları ile geleceklerdir.
Güncel Sağlık Bakanlığı Rehberi uyarınca; tüm çalışan ve öğrencilerin kuralına
uygun şekilde maske takması zorunludur. Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas
olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu ya
da koruyucu gözlük de kullanması gerekir. Yapılan iş, özel olarak eldiven kullanımını
gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır.
Çalışanlar ve öğrenciler dinlenme zamanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Öğrencilerin bu konuda desteklenmesi için
eğitim materyalleri ve oyunlar planlanmaktadır, nöbetçi öğretmenlerin konuyu takip
etmeleri istenmektedir.
Ders saatleri, teneffüsler ve öğle yemeği araları öğrencilerin toplu halde bir araya
gelmelerini engelleyecek şekilde düzenlenmiştir.
Tüm çalışanlar ve öğrenciler ofislerde ve sınıflarda kendileri için belirlenmiş yerlerde
değişiklik yapmadan otururlar.
Bekleme salonu, danışma ve muhasebe alanlarındaki bekleme koltuklarının oturma
Alanları sınırlandırılmış ve işaretlemelerle duyurulmuş durumdadır.
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OKUL FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
HAZIR BULUNUŞLUK ve ORYANTASYON PROGRAMI KAPSAMINDAKİ ÖNLEYİCİ
ÇALIŞMALAR
Hazır bulunuşluk ve oryantasyon programı başlamadan önce öğrenci ve velilerimiz
için psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) birimimiz tarafından oluşturulan okula
dönüşe hazırlık çalışmaları yürütülecektir.
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.
Okulda bulunan tüm çalışan ve öğrenciler kuralına uygun şekilde maske takmalı,
maskeler nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Çalışanların kişisel koruyucu
malzemeleri (maske ve siperlik) okul tarafından temin edilir. Öğrenciler gün boyunca
ihtiyaç duyacakları sayıda maskeyi yanlarında getirir. Maskeler ventilsiz olmalıdır.
Ventilli maske kullanmak isteyenler üzerine medikal maske takmak zorundadır.
Maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulur.
Kişisel koruyucu malzemelerin stokları düzenli olarak takip edilir.
Okulumuzda pandemi döneminde, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul
edilmemektedir.
Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında çalışan ve veliler sosyal mesafe ve
maske kullanım kurallarına uyar. Öğrencinin veli tarafından okula getirilip alındığı
durumlarda; mümkün olduğunca 65 yaş altı ve kronik bir hastalığı olmayan kişilerin
öğrenciyi getirip götürmesi ve bu kişinin aynı kişi olması sağlanmalıdır. Okula
giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler okul binası dışında teslim alınıp bırakılır.
Sağlık Bakanlığı Rehberi gereği, öğrenci ve çalışanların devamsızlıkları takip
edilerek, olası devamsızlık artışları İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı
yetkililerine bildirilir.
Öğrencilerin okula döndüğü ilk hafta, hazır bulunuşluk ve oryantasyon programı
kapsamında her sınıf düzeyine uyarlanmış hastalık ve korunma hakkındaki bilgiler
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gözden geçirilecektir. Bu sırada okulumuzun aldığı tedbirler ve öğrencilerimizden
beklenenler tanıtılacaktır. Çalışan ve öğrencilerin okula gelmesinde sakınca oluşturan
durumlar da oryantasyon programları kapsamında aktarılacaktır. Tüm bu çalışmalar
görsel materyaller, müfredata entegre edilmiş çalışmalar, oyunlar ve PDR
etkileşimleri ile desteklenecektir.
Okulumuz PDR birimi öğrenci ve çalışanların psikososyal destek ihtiyaçlarını
saptamak ve gerekli çalışmaları yürütmek üzere hazırlıklarını yürütmektedir.
PDR biriminin çalışmaları okula dönüş öncesinde başlayacak, oryantasyon
haftasında yoğun bir şekilde gerçekleştirilecek, eğitim-öğretim yılı içinde de devam
edecek şekilde planlanmıştır.
Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli olduğu
bildirildiğinden; yüksek sesle yapılan aktiviteler tercih edilmeyecektir.
Okulumuzda önceki yıllardan beri kurum kültürü gereği ses düzeyinin kontrolü
üzerinde de durulmaktadır.
Çalışanlar ve öğrenciler arasında oyun hamuru, kağıt, makas, kitap, kalem, cetvel vb.
eğitim malzemeleri kişiye özel olup, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaması
vurgulanır. Paylaşılması durumunda öğrencinin ellerini yıkaması beklenir.
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SAĞLIK KONTROLÜ
Okula dönüş öncesi tüm çalışanların okulun kapalı olduğu dönemdeki bulaşıcı
hastalıklar ile ilgili sağlık bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi
evde birlikte geçirdiği kişilerin:
Covid-19 belirtileri
Seyahat bilgisi
Son 14 günde Covid-19 tanısı ya da şüphesi olan kimse ile teması
Son 14 günde kalabalık bir toplantı/organizasyonda (düğün, nişan, cenaze, okuma, iş
toplantısı, açılış vb. organizasyonlar gibi) yer alıp almadığı sorulur.
Sorgulama sonrasında COVID-19 hastalık şüphesi bulunan kişinin 184’ü araması ya
da bir sağlık kurumuna başvurması okul doktoru tarafından istenir. Kişinin durumu
netleşinceye kadar evde ya da hastanede izolasyonu beklenir ve takip edilir.
Öğrencilerin okula dönüşünde, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan Covid-19 ile
ilişkilendirilebilecek belirtiler hatırlatılacaktır. Bu belirtileri olan ya da Covid-19 tanısı
olan ya da temaslısı olan öğrencilerin okula gönderilmemesi ve okula bilgi verilmesi
istenecektir. Okula bu nedenlerle gönderilmeyen öğrencilerin bir sağlık kurumuna
yönlendirilerek, okula gelmesinde sakınca görülmediğine dair hekim görüşü oluşana
kadar evde istirahati gereklidir. Okula dönüş bu yöndeki hekim raporunun sağlık
birimine iletilmesi ile yapılabilecektir.
İnfluenza, döküntülü hastalıklar, konjonktivit gibi diğer bulaşıcı hastalıkların da
okullarda hızlı yayılabildiği dikkate alınarak, benzer hassasiyetlerin bu hastalıklarda
da sürdürülmesi esastır.
Bu kapsamda alınacak önlemler velilerimize web sayfası duyurusu, rehber
güncelleme bağlantısı, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgi verilecek,
gereğinde güncellemeler yapılacaktır
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OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE COVID-19 HASTALIĞI ŞÜPHESİ OLUŞMASI
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 izolasyon
alanına yönlendirir. Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C.
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 alanlarında bekletilir. Öğrencinin
yanında bir refakatçi gerekirse, halihazırda temas etmiş olduğu bir çalışan ile birlikte
izole edilir. Çalışan tek kullanımlık önlük, gözlük/siperlik, eldiven, maskeden oluşan
kişisel koruyucu ekipmanlarını kullanmak zorundadır. Diğer temaslılarının en kısa
sürede izolasyonu sağlanır. İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte
edilir. Hastalanan öğrencinin sınıfı ya da çalışanın ofisi boşaltılır, 24 saat süreyle boş
tutularak havalandırıldıktan sonra, temizliği yapılır. Temizliği yapan kişi tıbbi maske,
forma ya da tek kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanır. Çalışan ya da
öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği
bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. Hastanın bulunmuş olduğu alanlara giriş
kısıtlanır. Sağlık birimi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan ya
da öğrenci Covid-19 değilse bile sağlık kuruluşundan “okula dönüşünde sakınca
olmadığı”na dair hekim raporunu okula teslim ettikten sonra okula devam edebilir.
Belirtileri İlk Gözleyen Kişi - Sağlık birimini bilgilendirir. - Hastayı izolasyon alanına
yönlendirir. Sağlık Birimi - Hastayı izolasyon alanında kişisel koruyucu ekipmanlarını
kullanarak değerlendirir. Hastayı izolasyon alanına yönlendirir. - Öğrenci velisini
bilgilendirir. - Hastanın aldığı tanıyı takip eder. - Çalışan ya da öğrencinin" okula
dönüşünde sakınca olmadığı"na dair hekim raporu ister. İlgili İdareci - Sürecin doğru
işlemesini kolaylaştırır. - Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu
mekanlar, kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alır. Okula dönmesinde sakınca olmadığı yönündeki raporu takip eder.
İdari İşler Sorumlusu - İzolasyon alanı boşalınca dezenfeksiyonunu sağlar.
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COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN TEDAVİ
SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ
Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından “okula
dönmesinde sakınca olmadığına dair raporu ile okula ile kabul edilir. Okula ilk
geldiğinde önce okul doktoru/iş yeri hekimi tarafından değerlendirilir, hekimin uygun
görmesi sonrasında işine devam eder. İlgili idareci akışın gerçekleşmesini sağlar.
SEYAHAT UYGULAMALARI Çalışanların ve öğrencilerin okul ile ilgili seyahat ve
gezileri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı 06.03.2020 ve 17.03.2020 tarihli yazıları
gereğince, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımıza duyurularak zorunlu
olmadıkça spor müsabakası, yarışma, sempozyum konferans, proje, uluslararası
toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurtdışına dışına seyahat
etmemeleri istenmiştir. Servis aracı ile ulaşım gerektiğinde, servis kullanım
yönergelerine uyulur. Sağlık vb. nedenlerle ilişkili zorunluluk olmadığı sürece yurt dışı
seyahat tavsiye edilmemektedir. Yurt dışından dönecek çalışan veya öğrenci olması
durumunda 14 günlük izolasyon ve işyeri hekiminin değerlendirmesi sonrasında
okula başlayabilecektir. (Çalışan ve öğrencilerin aile fertlerinden birinin yurt dışından
dönme ya da uluslararası katılımlı bir toplantıya katılma durumu var ise aynı
değerlendirme uygulanır.)
KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI Tüm çalışanlar ve öğrenciler okulda
bulundukları süre içinde maske takmakla yükümlüdür. Maskeler ventilsiz olmalıdır.
Ventilli maske kullanmak isteyenler üzerine medikal maske takmak zorundadır.
Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görevleri
yerine getirirken eldiven kullanır, bunun dışında okul genelinde eldiven
kullanılmamaktadır. Maske dokunmadan önce, ellerinizi su ve sabun ile temizleyin.
Maskeyi yüzünüze doğru şekilde yerleştirin. Metal şeridin olduğu taraf yukarı, renkli
yüzey dışarı gelmelidir. Yüzünüze uygun ölçüde ve rahat nefes alıp vermeniz
sağlayan pamuklu kumaştan yapılmış ya da cerrahi bir maske kullanın. Delik ya da
üretim hatası olan maskeyi kullanmayın. Maske buruna oturmalı ve çeneye tam
oturmayı, ağız ve burun tamamen kapanmalı, yüz ile maske arasında boşluk
kalmamalıdır. Maskeyi takarken lastiklerinden ya da iplerinden tutarak iç yüzüne
dokunmadan takın. Maskeyi çenenizi altına çekmeyin, ipinden asılı halde yüzünüzü
açmayı burnunuzun altına kaydırmayın. Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin.
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Yanınıza her zaman yedek maske bulundurun. Temiz ve kirli maskeleri ayrı naylon
torbalardan taşıyın. Maskeyi çıkarırken ön kısmına dokunmadan lastiklerinden veya
iplerinden tutarak çıkarın. Bu esnada ağız, burun veya gözünüze temas etmeyin.
Maskeyi çıkardıktan sonra iç ve dış kısmına dokunmadan, çöpe atın ya da tekrar
kullanıma uygun maske ise yıkamak üzere bir naylon torbaya koyun. Maskeyi en az
20 saniye su ve sabunla yıkayın. Su ve sabuna ulaşılamıyorsa alkol bazlı antseptiği
ile 20 - 30 saniye ovalayın. Bez maskeleri su ve deterjan ile yıkayın ve ütüleyin.
OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ
Okula giriş-çıkışlar ana girişten yapılacaktır.
Okula giriş yapacak çalışanların ve öğrencilerin fiziksel mesafeyi gözeterek
giriş–çıkış yapabilmeleri önemlidir, bu nedenle kapıda yığılmaların önlenmesi için
uyarı ve işaretlemeler yapılmıştır.
Binaya giren herkes hijyen paspasına basıp, pedallı antiseptik standında ellerini
temizleyip, ateşi ölçüldükten sonra giriş yapar.
Okula girişinde termal ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılır.
Okula giriş sırasında ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gözlenen kişiler doğrudan
sağlık ekibine bildirilir.
Çalışan ve öğrenci dışındaki kişilerin zaruri haller dışında okula giriş yapmaması
esastır.
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OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER
Sınıflar ve tüm çalışma ortamları Sağlık ve Millî Eğitim
Bakanlığının kararları doğrultusunda fiziksel mesafeye uygun işaretlemelerle
düzenlenir. Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı
ve pencereleri açık tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması
sağlanır.
Tüm çalışma ortamlarının havalandırılmasının plana uygun şekilde sürdürüldüğü
kontrol edilir.
Öğrencilere, çalışanlara ve velilere 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. Okulumuzdaki el antiseptik dağıtım materyalleri, sabunluk ve
musluklar, çöp kovaları elle temas edilmeden kullanılabilir özelliktedir. Malzemeler
düzenli olarak temin edilerek sürdürümü sağlanır.
Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının
kendisi tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra teknik
ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler belirlenmiş
sorumlular tarafından, IT ekibinin önerileri ve denetimi ile düzenli olarak temizlenir.
Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve sonrasında eller yönergeye uygun yıkanarak
zaman planlaması buna göre yapılır.
Tüm çalışan, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini kullanım
ilkeleri doğrultusunda kullanmaları sağlanır.
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.
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ÇALIŞANLARIN PANDEMİ DÖNEMİNDE TOPLANTI/EĞİTİM
FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ
Yüz yüze yapılan toplantı ve eğitimler pandemi süreci bitene kadar ertelenmiştir.
Toplantı ve eğitimler uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle
gerçekleştirilmektedir, bu uygulamalara pandemi bitimine kadar devam edilecektir.
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.
SERVİS KULLANIMI
Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği
kararlar doğrultusunda planlanır.
Araçlar; sabah servisi öncesi, çalışan ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer
şekilde okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat otomatik
dezenfeksiyon sağlanır.
Bütün araçlarda kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti bulundurulur.
Araç kokusu kullanılmaz. El antiseptiği çalışan kullanımı içindir.
Gereğinde öğrencilerin güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanmasına izin verilir.
Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar boş bile olsa araca maskeli olarak ve el
antiseptiği uygulaması yaptıktan sonra biner. Tüm sürücü ve rehberlere maske ve el
antiseptiği kullanımı konusunda eğitim verilmiştir.
Öğrenci ve çalışanlar her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı olarak seyahat
eder. Sık temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol
dayama ve rehber korunağı her yolculuktan sonra temizlenir.
Temizlikte Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen klor bazlı ürünler kullanılır.
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Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin
silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır.
Gereğinde sıklaştırılır. Araçlarda düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve
dezenfeksiyonu yapılır. Gereğinde ilave ilaçlama uygulanır.
Sürücü ve rehberlerin fiziki durumları ulaşım müdürü tarafından günlük olarak
gözlenir. Hasta çalışanların tedavi ve istirahati bitmeden okula dönmemeleri beklenir.
Hazırda yedek sürücü ve rehber bulundurulması esastır.
YEMEKHANE KULLANIMI
Okul yemekhaneleri merkezi havalandırma sistemleri ile doğal hava sirkülasyonunu
sağlanarak havalandırılmaktadır.
Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri düzenli olarak üretici firma
önerileri doğrultusunda yapılmaktadır.
Havalandırmanın desteklenmesi ve temasın azaltılması amacı ile tüm yemekhane
kapıları sürekli olarak açık tutulacaktır.
Tüm çalışan ve öğrencilerin yemekhane girişlerinde yemekten hemen önce ve
yemekten hemen sonra el hijyeni sağlamış olması esastır. Bu amaçla yemekhanede
antiseptik stantlar konmuştur.
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığından gelecek kararlar doğrultusunda yemek saatleri
gruplara göre ayrı ayrı olacak şekilde, masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1
metre olacak şekilde düzenlenecektir.
Kişilerin her gün aynı masada yemek yemelerine dikkat edilerek planlama
yapılacaktır.
Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek ve peçetelik bulundurulmayacaktır.
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İYTEV STORE (MAĞAZA) KULLANIMI
Okulumuzda oryantasyon döneminde serbest kıyafet uygulaması yapılacaktır.
Böylelikle öğrenci kıyafetlerinin temini de geniş bir zamana yayılabilecektir.
Kıyafet alışverişi için okula gelen velimiz için danışma görevlisi tarafından
mağazadan alınacak uygunluk sonrası 2. kata yönlendirilecektir.
Mağazada aynı anda 2 öğrenci ve yanında tek ebeveyn olacak şekilde hizmet
verecektir. Mağazadaki tüm işlemlerin 15 dk içinde tamamlanması hedeflenmelidir.
Pandemi döneminde soyunma kabinleri kullanılamayacağı için, ürün denemesi
yapılamayacaktır.
Mağazaya giriş öncesinde ellere tekrar antiseptik uygulanmalıdır. Alışveriş sırasında
ellerin yüzeylere temas etmemesine dikkat edilmelidir. Veli tarafından incelenip
alınmayan raf ürünleri, aftaki ürünlerin en altına veya arkasına yerleştirilecektir.
Mağaza temizliği, okul temizlik planı dahilince; sık dokunulan alanlar ve minimum
dokunma yüzeyleri dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.
DESTEK PROGRAMLARI
Okula dönüş sürecinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü bünyesinde
yapılacak çalışmalar; önleyici çalışmalar ve uyum çalışmaları olmak üzere iki farklı
alanda planlanır.
Önleyici çalışmalar, pandemi sürecine dair duyguların takibi, yönetimi ve krize
dönüşmesinin engellenmesini kapsarken uyum çalışmaları ise pandemi sonrasında
okula uyum süreçlerinin desteklenmesine odaklanır. Öğrencilerin hayatlarındaki her
değişim bir stres ve kaygı sebebi olabilir. Pandemi sonrasında okula yeniden dönüşte
karşılaşacakları değişimler, sosyal mesafenin getirdiği yeni uygulamalar ve sosyal
ilişkiler başta olmak üzere iletişim kurmanın yeni yollarına adapte olma gibi süreçler
bu kapsamda öncelikli olarak ele alınacaktır.
Öğrenciler olduğu gibi veliler de sürecin evdeki boyutunu doğru yönetebilmek ve
öğrencileri destekleyebilmek üzerine bilgilendirilecektir. Ayrıca yeni durumlara adapte
olma, pandemi sonrası değişen sınıf ortamı ve öğrencilerle iletişimi sosyal
mesafeden de aynı nitelikte sürdürebilme gibi başlıklarda öğretmenlerle ve kurum
çalışanları ile çalışmalar gerçekleştirilecektir. Okula yeni kayıt olan öğrencilerin uyum
süreçleri de planlanan oryantasyon çalışmaları ile takip edilecektir.
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İLETİŞİM
Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirmesi-Kriz Komitesi
Kriz Komitesi, okulumuzda tüm acil durum-afet ve salgın hastalık sürecinde
bilgilendirme, önlem alma, korunma ve müdahale süreçlerini, Okul Müdürünün
yönetiminde yürüten komitedir.
Kriz Komitesi Üyeleri:
Okul müdürü Senem Takmaz
Ortaokul müdür yardımcısı Gökhan Şakar
İlkokul müdür yardımcısı Hüseyin Aygül
Matematik öğretmeni Müjdat Aydın
PDR uzmanı Nur Gönen Kaya
Fen Bölüm BŞK. Demet Alıcıgüzel
Halkla ilişkiler Damla Çayır
Sağlık personeli Betül Altın
İSG uzmanı Volkan Gemici
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