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Okula giriş noktalarından binalara yapılan tüm girişlerde ateş ölçümü ve HES 
kodu sorgulaması yapılmaktadır.

Tüm öğretmen ve personele ait aşı katları dosyalanmış olup aşı olmayan 
öğretmen ve personelimiz bulunmamaktadır.

Her koridorda hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) temas gerektirmeyen, 
üstü kapalı hijyen çöp kovası bulunmaktadır.

Asansörümüz zorunlu bir durum olmadıkça kullanıma kapalıdır. 
Zorunlu kullanım durumlarında asansör içinde sosyal mesafe işaretleri 
bulunmaktadır.

*Çalışan: Tüm öğretmen, idari kadro ve alt işveren çalışanlarıdır.

1.OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE 
ALINAN ÖNLEMLER

1.1.BİNANIN HAZIRLANMASI
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1.2.TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON 
İŞLEMLERİ
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Sınıf içleri T.C. Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığının kararları doğrultusunda 
düzenlenir.

Öğrenci materyalleri, her öğrenci için kişisel olmalı, ortak kullanılmamalıdır.

Sınıf içine hijyen ve pandemi ile ilgili bilgilendirme afişleri asılır.

Sınıf temizliği gün içinde sık aralıklarla ve kapanış saati sonrasında yapılır. 

Sınıflar, öğretmen odaları, ofisler, teneffüs alanları havalandırılır. Ders 
öğretmenleri dersten çıkarken sınıf nöbetçi öğrencisi tarafından ortamın 
havalandırılması için pencerelerin açılmasını sağlar.havalandırılması için pencerelerin açılmasını sağlar.

Öğretmen odalarına ve sınıflara dezenfektan konulur.

Sınıfa giriş ve çıkışların sınıf öğretmeninin kontrolünde sosyal mesafe kural-
larına uygun olmasını sağlanır. 

Ofisler ve öğrenci işleri fiziksel mesafe kurallarına göre tekrar düzenlenir.

Öğrenciler ve tüm çalışanlar bu dönemde kendileri için belirlenmiş alanda 
bulunurlar.

Genel kullanıma açık bilgisayar, klavye, mikrofon, telefon vb. görevli kişiler 
tarafından sürekli temizlenir. Bu materyalleri kullanacak kişiler, yönergeye 
uygun olarak önce ve sonrasında ellerini yıkar. 

Merdiven ve koridorlara sosyal mesafe içerikli uyarı levhaları yapıştırlır.

Merdiven ve koridorlarda yerlere geliş ve gidiş olarak yön levhaları ile 
işaretlenerek temasın azalması sağlanır.

1.3.OKUL ORTAMINDA 
ALINAN TEDBİRLER
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1.4.ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN 
ALINAN ÖNLEMLER
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Okula girişte hergün öğrenci, öğretmen ve personelin HES kodları sistem 
üzerinden sorgulanmaktadır. Riskli görünen öğrenci, öğretmen ve personel 
Sağlık Bakanlığının belirlediği karantina süresince okula alınmamaktadır.

Okula veli girişleri yapılmamaktadır. Ancak zorunlu durumlarda HES kodları 
alınarak sistemden kontrol edilip okula girişleri sağlanmaktadır.

Tüm öğretmen ve personele ait aşı kartları okul yönetimi tarafından kayıt al-
tında tutulmaktadır.

1

2
3

2.OKUL FAALİYETE GEÇTİKTEN SONRA
 ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

2.1 SAĞLIK KONTROLÜ
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Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci Sağlık Bakanlığının belirlediği karantina  
sürecini tamamladıktan sonra okula dönüş yapabilir.

Dönüşte öğrenciyi/çalışanı sağlık personeli takip eder.

2.1.2. COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA 
ÖĞRENCİNİN TEDAVİ SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ

Okul sınırları içinde 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 yönlendi-
rir.

• Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. Kişi-
sel koruyucular olsa da kapalı ortamda birlikte beklenilmez.

• Hastlanan kişi öğrenci ise aileye bilgi verilir ve aile aracılığı ile hastaneye 
gönderilir.

• Hastalanan kişi öğretmen veya personel ise bir yakınına haber verilerek yakını 
ile en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

• İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir.

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

• Sağlık birimi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. 

2.1.1. OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE 
COVID-19 ŞÜPHESİ OLUŞMASI
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Kapasite Kullanımı! 
Öğrenci, öğretmen ve personel için yeterli sayıda maske, eldiven ve el dezenfektanı okul tarafından günlük kapasite
kullanımı takip edilerek tedarik edilecektir. Sınıfların ve diğer kullanım alanlarının temizliğinde kullanılacak dezenfektan 
malzemelerinin temini yapılmıştır. Haftalık kapasite kullanımı takip edilerek gerekli tedarik işlemleri sağlanacaktır.

Kullanımdan hemen sonra tek kullanımlık maske biyolojik risklere özel kapalı bir atık kutusuna atılmalıdır. 

Tüm çalışanlar ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde maske takmakla
yükümlüdür. 

Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, belirlenmiş görevleri
yerine getirirken eldiven kullanır, bunun dışında okul genelinde eldiven
kullanılmamaktadır. Kullanılan maske,eldiven, kağıt mendil, siperlik gibi malzemeler 
atık yönetmeliğine uygun  belirlenmiş kutulara atılması sağlanır.

2.2. KİŞİSEL KORUYUCU 
MALZEME KULLANIMI



11ŞEKİL-1

ŞEKİL-1

A. Okul Öncesi

• Okul servisleri ön güvenlik kapısından okula giriş yapar.
• Okul Öncesi servisleri şekil-1 de gösterilen alana park eder.

1.Okul Servisi ile Giriş Çıkış

1. Okul Servisi ile Giriş Çıkış
 A. Okul Öncesi
 B. İlkokul
 C. Ortaokul
 D. Lise
2. Aile ile Giriş Çıkış
3.3. Toplu Taşıma (Lise)

2.3.1. OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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• Servis ablası ve servis şoförü sırası ile öğrencilerin servisten inmelerine yardımcı 
olur. 

• Servisten inen öğrenci sosyal mesafeyi koruyarak sıraya girer.

• Tüm öğrenciler servisten indikten sonra servis ablası önde, servis şoförü arkada 
sosyal mesafelerini koruyarak okul öncesi binasına ilerler. (Şekil-I)

• Okul öncesi binasında öğrencileri okul öncesi koordinatörü ve sınıf öğretmenleri 
karşılar.

•• Öğrenciler sırayla bina içerisinde yer alan bekleme salonuna alınır. 

• Bekleme salonuna alınan öğrencinin öncelikli olarak ateşleri ölçülerek not edilir.  

• Ateşi ölçülen öğrencinin ayakkabısı çıkartılır, okul ayakkabısı giydirilir ve öğrenci 
sınıfa alınır. Bekleme salonu dezenfekte edilir.

• Özel grup ögrencilerimizin maske ve dezenfektan kullanımı sınıfı öğretmenleri 
aracılığıyla sağlanacaktır.

•• Özel gruplar için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Özel guruplarımızın yemekhane, 
asansör ve lavabo kullanımı için ilgili personel belirlenmiştir.

• Son ders saatinde sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin ateşi tekrar ölçülerek 
not edilir.

• Öğrenciler sırayla servis ablası ve servis şöförü eşliğinde sosyal mesafeye uyu-
larak servise bindirilir.

• Arka güvenlik kapısından ilgili idarecilerin kontrolünde servislerin çıkışı sağlanır.

• Devamsızlık takibi yüz yüze eğitimde sınıf içerisinde, online eğitimde Microsoft 
Teams programı üzerinden alınarak öğrenci devamsızlığı takip edilecektir. Devamsı-
zlığı fazla olan öğrenci velisiyle okul idaresi tarafından iletişim sağlanacaktır. Öğren-
ci  devam-devamsızlığı k12Net sistemi üzerinden kayıt altına alınacaktır.

2.3.1. OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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• Servis ablası ve servis şoförü sırası ile öğrencilerin servisten inmelerine yardımcı olur. 
• Servisten inen öğrenci sosyal mesafeyi koruyarak kendisi için belirlenen yolda ilerler. (Şekil II)
• Birinci sınıf öğrencileri A Zemin Kat, ikinci sınıf öğrencileri Ön Lobi, üç ve dördüncü sınıf 
öğrencileri B Zemin Kat kapılarından giriş yaparlar.
• Öğrencilerin giriş kapılarına geldiklerinde dijital ateş ölçerler ile ateşleri ölçülür ve not edilir. 
• Ateşi ölçülen öğrenci okul binasına alınır.
• Son ders saatinde tekrar ateşi ölçülen öğrenciler sınıf öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafe kural• Son ders saatinde tekrar ateşi ölçülen öğrenciler sınıf öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafe kural-
larına uyularak servislerine yönlendirilir.
• Arka güvenlik kapısından ilgili idarecilerin kontrolünde servislerin çıkışı sağlanır.
• Özel gruplar için süreci takip edecek görevli personelimiz belirlenmiş olup aynı prosedürler 
onlar içinde sürdürülecektir.
• Devamsızlık takibi yüz yüze eğitimde sınıf içerisinde, online eğitimde Microsoft Teams pro-
gramı üzerinden alınarak öğrenci devamsızlığı takip edilecektir. Devamsızlığı fazla olan 
öğrenci velisiyle okul idaresi tarafından iletişim sağlanacaktır.

ŞEKİL-2

ŞEKİL-2

B. İlkokul

• Okul servisleri ön güvenlik kapısından okula giriş yapar.
• İlkokul servisleri Şekil-II de gösterilen alana park eder.

2.3.1. OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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• Beş ve altıncı sınıf öğrencileri A Blok 1. Kat, yedi ve sekizinci sınıf öğrencileri B Blok 1. Kat 
kapılarından giriş yaparlar.

• Öğrenciler giriş kapılarına geldiklerinde dijital ateş ölçerler ile ateşleri ölçülür ve not edilir. 

• Ateşi ölçülen öğrenci okul binasına alınır.

• Son ders saatinde tekrar ateşi ölçülen öğrenciler sınıf öğretmenleri eşliğinde sosyal mesafe kural-
larına uyularak servislerine yönlendirilir.

• Arka güvenlik kapısından ilgili idarecilerin kontrolünde servislerin çıkışı sağlanır.

• Özel gruplar için süreci takip edecek görevli personelimiz belirlenmiş olup aynı prosedürler 
onlar içinde sürdürülecektir.

• Devamsızlık takibi yüz yüze eğitimde sınıf içerisinde, online eğitimde Microsoft Teams 
programı üzerinden alınarak öğrenci devamsızlığı takip edilecektir. Devamsızlığı fazla olan 
öğrenci velisiyle okul idaresi tarafından iletişim sağlanacaktır.

ŞEKİL-3

ŞEKİL-3

C. Ortaokul
• Okul servisleri ön güvenlik kapısından okula giriş yapar.
• Ortaokul servisleri Şekil-3 de gösterilen alana park eder.
• Nöbetçi öğretmen gözetiminde öğrenciler servisten inerler.
• Servisten inen öğrenci sosyal mesafeyi koruyarak kendisi için belirlenen yolda il-
erler. 

2.3.1. OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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• 9 ve 12.sınıf öğrencileri zemin katta bulunan ana bina girişinden, 10.sınıf öğrencileri 
Zemin Kat B giriş kapısından, 11. sınıf öğrencileri ise 1. Kat B giriş kapısından binaya gi-
rişlerini sağlar.

• Öğrenciler giriş kapılarına geldiklerinde dijital ateş ölçerler ile ateşleri ölçülür ve not edilir. 

• Ateşi ölçülen öğrenci okul binasına alınır.

• Son ders saatinde tekrar ateşi ölçülen öğrenciler sınıf öğretmenleri eşliğinde sosyal 
mesafe kurallarına uyularak servislerine yönlendirilir.

• Arka güvenlik kapısından ilgili idarecilerin kontrolünde servislerin çıkışı sağlanır

ŞEKİL-4

ŞEKİL-4

D. Lise
• Lise servisleri ön güvenlik kapısından okula giriş yapar.
• Lise servisleri Şekil-4 de gösterilen alana park eder.
• Nöbetçi öğretmen gözetiminde öğrenciler servisten inerler.
• Servisten inen öğrenci sosyal mesafeyi koruyarak kendisi için belirlenen yolda il-
erler. 

2.3.1. OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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2.3.1. OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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3. TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI KULLANIMI

• Okula geliş gidişlerde toplu taşıma aracı kullanacak öğrencilerimizin velilerinin
(sadece lise öğrencileri için geçerlidir) EK-II de yer alan dilekçeyi doldurarak ilgili 
okul idarecisine teslim etmesi gerekmektedir. 

• Toplu taşıma aracından inen öğrenci ön güvenlik kapısından ateşi ölçülerek giriş 
yapar.

• Yerleşkeye giren öğrenci bulunduğu kademeye ait giriş protokollerini takip ederek • Yerleşkeye giren öğrenci bulunduğu kademeye ait giriş protokollerini takip ederek 
binaya giriş sağlar.

• Önemli: Toplu taşıma araçları kullanan öğrenciler okul giriş-çıkış saatlerine uymaları 
zorunludur.

2.3.1. OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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Çalışma ortamları ve ortak kullanım alanları (yemekhane, kantin, kütüphane 
vb.) Sağlık ve Millî Eğitim Bakanlığının kararları doğrultusunda  uygun işaret-
lemelerle düzenlenir.

Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) pencerel-
eri açık tutularak 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 hapşır-
ma adabı, el hijyeninin sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilg-
ilendirmeler ve hatırlatmalar yapılır

Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler 
kullanıcının kendisi tarafından; ortak kullanılan diyafon, mikrofon vb. her kul-
lanımdan sonra teknik ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayar ve 
optik fareler belirlenmiş sorumlular tarafından, IT ekibinin önerileri ve denetimi 
ile düzenli olarak temizlenir. Ayrıca bu derslerde kullanılacak olan kulaklıklar 
öğrenciler tarafından temin edilir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve 
sonrasında eller yönergeye uygun yıkanır, zaman planlaması buna göre 
yapılır.

Tüm çalışan, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini kul-
lanım ilkeleri doğrultusunda kullanmaları sağlanır.

Asansör zorunlu durumlar (hastalık ve sakatlık, yük taşıma) dışında kullanıl-
maz. Asansör kabinlerinin kapasitesi fiziksel mesafe kuralına uygun olarak 
sınırlandırılır ve gerekli işaretlemeler yapılır.

Tüm sınıf içi ve ofis/oda ve koridorlarda bulunan klimalar düzenli olarak her 
hafta uygun dezenfektanlar ile dezenfekte edilir.

Öğrenci ve personel dolapları tamamen kişiye özeldir. Dolap içlerinde ders 
araç-gereçleri ve hijyen malzemeleri dışında herhangi bir şey bulundurulmaya-
caktır.Dolap kontrolleri sınıf öğretmenleri, kat görevlileri, müdür yardımcıları 
ve nöbetçi öğretmenler tarafından periyodik olarak yapılacaktır.

2.3.2. OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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* 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 faa-
liyetleri organize edilir.

11

10

9Kişisel koruyucu malzeme olarak iş elbisesi giyen çalışanların, iş ve 
harici elbiselerinin birbiriyle temasını önlemek amacıyla ayrı yerlerde sakla-
nabilmesi ve giyinmelerini sağlayacak alanlar düzenlenir.

Tüm temizlik ekibi çalışanlarının görev alanı belirlenir. Atıkların uzaklaştırıl-
masından sorumlu çalışan, hijyen kurallarına uymak, kişisel koruyucu malzem-
elerini kullanmak ve atık yönetmeliğini uygulamak üzere eğitim alır ve eğitim 
gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Öğrenciler arasındaki sosyal mesafe gözetilerek oyun alanlarında nöbetçi 
öğretmen gözetiminde tenefüslerini yapabileceklerdir.

2.3.2. OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER

2.3.3. ÇALIŞANLARIN PANDEMİ DÖNEMİNDE 
TOPLANTI/EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ

2.3. OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ
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• Servis araçlarının işleyişi Sağlık Bakanlğının yayınladı “Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme 
Rehberi” doğrultusunda planlanır.

• Araçlar; sabah servisi öncesi, çalışan ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer şekilde 
okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılır.

• Bütün araçlarda ateş ölçer, kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti 
bulundurulur.

• Araç kokusu kullanılmaz. 

•• El antiseptiği çalışan kullanımı içindir. Gerektiğinde 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 verilir.

• Öğrenciler sabahları servis hostesi tarafından ateşleri ölçülerek, maskeleri takılı bir şekilde 
servise kabul edilir.

•• Öğrenci ve çalışanlar her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı olarak seyahat eder.

• Öğrencinin ateşinin yüksek olduğunun tespiti halinde; öğrenci velisi servis hostesi tarafından 
aranır ve öğrenci, velisine teslim edilir.

• Sık temas edilen 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.

• Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin 
silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gerektiğinde sıklaştırılır.silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gerektiğinde sıklaştırılır.

• Araçların düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyonu yapılır. 
Gerektiğinde ilave ilaçlama uygulanır.

•  Sürücü ve rehberlerin fiziki durumları servis yetkilisi tarafından günlük olarak gözlenir.

•  Servisler her kullanım sonrası ULV CİHAZLARI ile dezenfekte edilerek kayıt tutulur.

•  Servis personelinin genel sağlık durumunun takibinden ilgili servis firması sorumludur.

2.3.4. SERVİS KULLANIMI
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2.3.6.TEDARİKÇİ FİRMALARLA İLGİLİ
SÜREÇLER

2.3.5.YEMEKHANE / KANTİN KULLANIMI 



TSE Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Klavuzu, 9 
Eylül 2020

T.C. Sağlık Bakanlığı COVID19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, 1 Ekim 2020

Sağlık Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi, 24 Ağustos 2021
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5. EKLER
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5. EKLER
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