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1-OKUL FAALIYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER 

A-YERLEŞKE ALANLARININ HAZIRLANMASI 

Okul temizlik planı T.C. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi alan, kim tarafından, 

hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir. Bina 

temizlik ve dezenfeksiyon planında sık dokunma ve az dokunma yüzeyleri ayırımı yapılarak ne 

şekilde temizlik ya da dezenfeksiyon yapılacağı tarif edilir.  

Buna göre; 

1) Bankolar, masalar, asansörler, kapı ve pencere kolları, tırabzanlar, asansör ve elektrik 

düğmeleri, sifonlar, kapı kolları, POS cihazı, telefon ahizesi, projektör, klima 

kumandaları gibi gün içinde çok sayıda temas edilen yüzeyler günde en az iki kere 

temizlenir. 

2) Tüm tuvaletlerde sabunluklar ve çöp kutuları bulunmaktadır.  

3) Sabun ve kâğıt havlu tedariki düzenli olarak yapılmaktadır.  

4) Okula giriş noktalarında hijyen paspasları, alkol bazlı el antiseptiği stantı, ile ateş ölçerler 

mevcuttur.   

5) Okulda uygun yerlere hijyenik atıklar için (maske, mendil vb.) temas gerektirmeyen, üstü 

kapalı ve pedallı hijyen çöp kovası konulmuştur.  

6)  Okulumuzda izolasyon odası oluşturulmuştur. 
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B-TEMIZLIK VE DEZENFEKSIYON IŞLEMLERI 

1) Bina temizlik ve dezenfeksiyonu, hazırlanan okul 

temizlik planına uygun olarak gerçekleşir.  

2) Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonunda Sağlık 

Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki kriterleri karşılayan 

ürünler kullanılır.  

3) Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için Sağlık 

Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki yönlendirmeler takip edilir.  

4) Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki 

temizlik ürün özelliklerini karşılayan malzemeler kullanılır.  

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

perde, 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. 

6) Her alan için ayrı eldiven ve temizlik bezi kullanılacak. 

7) Temizlik malzemelerinin son kullanma tarihleri kontrol edilecektir. 

8) Boşalan sabun ve biten kağıt havluları kontrol edilecektir. Boşalan sıvı 

sabun kaplarını yıkayıp kuruladıktan sonra doldurulacaktır. 

9) Islak zemin temizliğinde “kaygan zemin” uyarı levhasını koyulması 

unutulmayacak 

10) Mavi ve kırmızı kova sularını birbirine karıştırılmayacak. (çift mavi ve 

kırmızı kova, mop, zemin temizleme makinesi, mavi kırmızı, sarı, yeşil 

renkli temizlik bezleri kullanılmaktadır. ) 

11) Her alanın temizliğinin kontrolü ve sorumluluğu okulumuz işletme şefi 

tarafından yapılacaktır. Revir ve izolasyon odasının sorumluluğu ve kontrolü 

okul hemşiresine ve okul doktoruna aittir. 
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C-EĞITIM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ 

1) Okuldaki çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiş, her 

alanda maksimum kaç kişi bulunabileceği belirlenmiş ve işaretlemeler yapılmıştır.   

2) İdari odalar ve bekleme alanları, fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenlenmiş ve 

işaretlenmiştir.  

3) Güncel olarak; tüm çalışan ve öğrencilerin maske takmaları zorunludur.  

4) Okul içerisinde, sınıf veya diğer kullanılacak mekânlarda tüm çalışanlar ve öğrenciler bu 

dönemde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik yapmadan otururlar. 

5) Sınıf içinde bulunan alanlara enfeksiyon kontrol önlem afişler asılmış lavabo 

alanına el hijyen talimatnameleri asılmıştır. 

6) İklim koşulları müsait oldukça kesinlikle pencereler açık olarak ders yapılmalıdır. 

7) Asansör kullanılmamalıdır. Zorunlu durumlarda kullanım kuralları pandemi senaryosuna 

göre düzenlenecektir. 
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D-ÖĞRENCİ VE ÇALIŞANLAR İÇİN ALINAN ÖNLEMLER 

1) Çalışanların kişisel koruyucu malzemeleri (maske veya siperlik) okul tarafından temin 

edilmekte ve sürdürülebilirliği sağlanmaktadır.  

2) Kişisel koruyucu malzemelerin stokları düzenli olarak takip edilir.  

3) Çalışanlara ve öğrencilere okula dönmeden önce maske kullanımı ve fiziksel mesafenin 

korunması ile ilgili bilgilendirmeler görsel materyaller ile desteklenmiştir.   

4) Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli olduğu 

bildirilmiştir.  

5) Eğitim-öğretim dönemi başladığında, çalışma ilkeleri ile ilgili veli, öğrenciler ve 

çalışanlar mail-sms-sosyal medya-web sayfası gibi iletişim yolları ile bilgilendirilir. 

6) Temizlik, yemekhane, güvenlik ve diğer personeller için eğitim planlaması 

yapılmıştır. 

7)  Mart ayının ilk haftasında tüm okul paydaşlarına COVİD-19 bilgilendirme eğitimi 

okul iş yeri hekimi Dr. Ali Şahin tarafından yapılmıştır. 

8) Çalışan öğretmenlere 13 Ağustos’ta Covid-19 enfeksiyon tanımı, belirtileri, 

yayılımı KKD kullanımı, standart enfeksiyon kontrol önlemleri, kişisel hijyen, 

bulaş bazlı önlemler eğitimi verilmiştir. (önlemlere uygun olarak, sosyal mesafe, 

girişe el antiseptiği, sürekli dış kapıların açık olarak havalanması sağlanarak, 

kendi özel kalemlerinin kullanması vs tedbirler alınarak.) 
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2-OKUL FAALIYETE GEÇTIKTEN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

A-REVİR PANDEMİ DÖNEMİ İŞLEYİŞ 

1) Öğrencinin özel sağlık durumu varsa ve/veya özel 

ilaç kullanımı mevcutsa uygun sağlık gözetimi 

oluşturulması için sağlık birimimiz ve okul yönetiminin 

bilgilendirilmesi ve takip eden hekim açıklayıcı raporunun 

tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. 

2) Öğrencinin alerji (arı sokması, ilaç, yiyecek vs.) 

durumları olması halinde açıklayıcı hekim raporunun 

tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. 

3) Öğrenciye gün içinde okulda verilecek ilaç 

uygulamaları için velinin” İlaç Uygulama Formu “na eksiksiz olarak saat ve doz 

bilgisini (tedaviyi veren hekim doz önerisi dahilinde) yazıp onaylaması, 

ilaçların orijinal ambalajında okula gönderilmesi beklenmektedir. 

4) Ateş, solunum sıkıntısı, öksürük, burun akıntısı, ishal şikayeti olan öğrenci ya 

da personel izolasyon odasına alınacak ve anlatılan prosedürler uygulanacaktır. 

5) Sağlık biriminde hemşire ve doktor kişisel koruyucularla, dezenfeksiyon şartlarına 

uyarak hasta müdahalesi ve muayenesi yapmaktadır. 

6) Sağlık birimine girmeden önce kapıya asılan dezenfektanla eller dezenfekte 

edilerek ve maskeli olarak kişi odaya alınacak, ateşi ölçülecek sonrasında yine 

dezenfektan uygu- laması ile birimden ayrılacaktır. 

7) Yatak ve sedye üstüne her muayenede tek kullanımlık kağıt havlular kullanılacak 

her hasta sonrası atılacaktır.  

8) Bulaş riski nedeniyle içeriye kişiler tek tek alınacaktır. 
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B-SAĞLIK KONTROLÜ 

Okula dönüş öncesi tüm çalışanların ve öğrencilerin okulun kapalı olduğu dönemdeki 

bulaşıcı hastalıklar ile ilgili sağlık bilgisi sorgulanır. Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde 

birlikte geçirdiği kişilerin:  

    1) Covid-19 belirtileri 

    2) Seyahat bilgisi  

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

    4) Son 14 günde kalabalık bir toplantı/organizasyonda (düğün, nişan, cenaze, okuma, iş 

toplantısı, açılış vb. organizasyonlar gibi) yer alıp almadığı  

   5) Sorgulama sonrasında COVID-19 hastalık şüphesi bulunan kişinin 184’ü araması ya da bir 

sağlık kurumuna başvurması okul hemşiresi tarafından istenir.  

   6) Kişinin durumu netleşinceye kadar evde ya da hastanede izolasyonu beklenir ve takip edilir.  
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C-OKULDA BULUNAN BIR KIŞIDE COVID-19 HASTALIĞI ŞÜPHESI OLUŞMASI 

DURUMUNDA 

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

akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal gibi belirtiler ortaya çıkarsa maskeli olarak, 

1) Durumu ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini haberdar eder. 

2) Sağlık birimi bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş izolasyon alanına yönlendirir. 

3) Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek T.C. Sağlık Bakanlığı 

iletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin verdiği 

talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan ayrılmaları istenir. 

4) Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. Maske 

kullanımı hasta kişi tarafından tolere edilemezse, ağzı kaplayacak şekilde pamuklu bez 

(tek kullanımlık mendil) sağlanmalı ve kullanım sonrasında hemen bir tıbbi atık 

torbasına atılmalıdır. 

5) Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekanlar, kimlerle ne süre ile 

temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. Hasta kişinin olası 

temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına uygun olarak 

yapılır.  

6) Sağlık birimi ve yönetim 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. 

7) Covid-19 hastalığı şüphesi bulunan öğrencinin bulunduğu sınıf arkadaşları, öğretmen- 

lerine yönelik (evlerine gönderilmesi durumu, İlçe Sağlık Müdürlüğünün 

bilgilendirilmesi vs.) uygulama ve covid -19 tanısı varlığı durumunda kaç gün okula 

gelinmeyeceğine dair uygulamalar bakanlığın açıklanacak mevzuat ve prosedürlerine 

göre yönetilecektir. 
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8) COVİD-19 tanılı kişi varlığında ortam 24 saat süre ile kapısı kapalı olarak 

havalandırılıp sonrasında talimata göre dezenfeksiyon yapılacaktır. 

9) Salgın hastalık şüphesi olan kişi ile ilgilenirken maske gözlük /yüz siperliği,önlük, 

tek kullanımlık koruma giysisi, eldiven kullanılacak. Çıkarırken önce eldiven ve elbise 

çıkarılıp el antiseptiği kullanılacak sonrasında yüz siperliği en son maske çıkarılacak 

eller yıkanacak ya da alkol bazlı el dezenfektanı kullanılacaktır. 

10)  Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve 

diğer tek kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek tıbbi atık prosedürüne 

uygun atılacaktır. 

11) İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir. 

 

Ç-COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCININ TEDAVI SONRASI OKULA 

DÖNÜŞÜ 

1) Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından “okula dönmesinde 

sakınca olmadığına dair raporu ile okula kabul edilir.  

2) Okula ilk geldiğinde önce okul sağlık birimi tarafından değerlendirilir, birimin uygun görmesi 

sonrasında işine devam eder.  



 

11 
 

D- KIŞISEL KORUYUCU KULLANIMI 

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

2) Tüm çalışanlar ve öğrenciler siperlik ya da gözlük ile korunma düzeyini 

artırmalıdır. Okulumuzda temizlik ya da sağlık hizmeti alanında çalışanlar, 

belirlenmiş görevleri yerine getirirken eldiven kullanır, bunun dışında okul 

genelinde eldiven kullanılmamaktadır. 

3) Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılacaktır. Okulda COVID-19 

şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılacaktır. 

4) Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda güvenlik görevlilerine eğitim 

verilecektir. Ekipman kullanımında belirtilen sıra takip edilecektir; önce maske sonra gözlük/yüz 

koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır. 

5) Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el hijyeni 

sağlanacaktır. 

 

E-OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESI 

1) 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 yapılacak olup bu çalışmalar okulların farklı birimlerine asılacak 

görsellerle desteklenir. 
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2) 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 yapılacaktır. 

3) 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. 

4) Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler kullanıcının 

kendisi tarafından; ortak kullanılan mikrofon vb. her kullanımdan sonra teknik 

ekip tarafından; ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler belirlenmiş 

sorumlular tarafından, ekibinin önerileri ve denetimi ile düzenli olarak 

temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve sonrasında eller yönergeye 

uygun yıkanarak zaman planlaması buna göre yapılır. 

5) Bekleme alanlarında masa üstlerinde dergi vs kaldırılmıştır. 

6) Sınıf içi pano, lavabo üstü, koridor, bahçe vb. görünür alanlara, hijyen ve 

sanitasyon bilincini ve farkındalığını artırmaya yönelik afiş, poster vb. 

asılmıştır. 

7) Sınıf içinde yüksek sesli aktivitelerin yapılması engellenecektir. 

8) Teneffüs saatleri düzenlenip öğrencilerin hepsinin aynı anda dışarıda olmaları 

engellenecektir.  

9) Öğretmenler odası sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiş, ortak malzemelerin 

kullanımı kısıtlanmıştır. 

10) İdari odalar, rehberlik servisleri, öğretmenler odası, revir camları sürekli açık 

kalması sağlanacaktır. 

11) Misafir ve personel girişlerinde güvenlik tarafından temassız ateş ölçümü yapılacak 
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olup 38 derecenin üstündeki ölçümde 15 dakika beklenerek ikinci ölçüm yapılacak 

yine 38 ve üstü çıkan durumda sağlık personeli dışarıya çıkarak ilgili 

değerlendirmeyi yaparak okul içine giriş yapılmadan sağlık kuruluşuna 

yönlendirilecektir. 

12) Güvenlik görevlisi maske ve siperlik kullanımı, el hijyeni konusunda 

bilgilendirilmiştir. Aynı şekilde vardiya değişimleri sırasında masa telefon vb. 

diğer ortak kullanılan eşya ve alanlar en az % 70 içeren alkol içerikli dezenfektan 

ile temizlenecektir. 

13) Tüm kargolar güvenlik noktasından teslim alınmaktadır. 

14) Dış alanlara sosyal mesafe işaretleri işaretlenmiştir.  

15) Tüm girişlere, danışma birimlerine, yemekhane, konferans salonu, revir 

girişine, tuvalet girişlerine vs gibi uygun yerlere en az yüzde 70 alkol içeren 

el dezenfektanları konulmuştur. 

F-YEMEKHANE KULLANIMI 

1) Öğrencilerin okula dönüşlerinde yapılacak düzenleme ve uyulacak kurallar Sağlık Bakanlığı ve 

Milli Eğitim Bakanlıklarının kararları doğrultusunda belirlenecektir.  

2) Tüm çalışan ve öğrencilerin yemekhane girişlerinde yemekten hemen önce ve yemekten hemen 

sonra el hijyenini sağlamış olması esastır. Bu yüzden yemekhane girişinde dezenfektan 

bulundurulmaktadır.  

3) Okul yemekhaneleri doğal hava sirkülasyonu sağlanarak havalandırılmaktadır.  

4) Havalandırmanın desteklenmesi ve temasın azaltılması amacı ile tüm yemekhane kapıları sürekli 

olarak açık tutulacaktır.  

5) Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığından gelecek kararlar doğrultusunda yemek saatleri gruplara 

ayrılacak, masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecektir. 

Masalarda karşılıklı değil çapraz oturma düzeni sağlanacaktır.  

6)  Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz vb. bulundurulmayacaktır. 
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7) Ambalajda ekmek, kapalı kutuda tek porsiyonluk yoğurt ve su bulunmakta, açık 

büfe hizmeti kaldırılmıştır. 

8) Çalışanlar iş önlüğü, bone, maske, eldivenlerini kullanmaktadır.  

 

G-SERVIS KULLANIMI 

1) Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kararlar 

doğrultusunda planlanır.  

2)  Araçlar; sabah servisi öncesi, okul çıkış saati öncesi ve servis bitimi sonrası yarım saat 

havalandırılır.  

3) Bütün araçlarda peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti bulundurulur.  

4) Araç kokusu kullanılmaz.  

5) Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar boş bile olsa araca maskeli olarak ve el antiseptiği 

uygulaması yaptıktan sonra biner.  

6)  Öğrenci ve çalışanlar her gün aynı koltuğa oturur ve maskeleri takılı olarak seyahat eder.  

7) Sıkça temas edilen kapı kolları, kemer tokaları, kol dayama ve rehber korunağı her yolculuktan 

önce ve sonra temizlenir.  

8) Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer 

döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Araçlarda düzenli aralıklarla özel kimyasallar 

ile ilaçlama ve dezenfeksiyon yapılır.  

9) Sürücü ve rehberlerin fiziki durumları günlük olarak gözlenir. 
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H-TEDARİKÇİ FİRMALAR İLE İLGİLİ SÜREÇLER 

1) Temizlik, sarf malzeme vb. tüm ihtiyaçlar kontrollü bir şekilde tedarik edilerek 

korunaklı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun olacak şekilde muhafaza 

edilmektedir. 

2) Firma seçimlerinde, tedarik zincirindeki her bir tedarikçinin bütünlüğü ve 

sağlamlığı hakkında araştırma yapılır. 

 

I-EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

 

1) Tüm öğrenci, çalışan ve velilerin destek ve eğitim ihtiyacı, uygulanan ihtiyaç analizleri 

sonuçlarına göre şekillendirilir. 

 

2) Eğitimler görsel materyallerle ve müfredat içindeki düzenlemelerle desteklenir. 

 

 

Bu eğitimler aşağıdaki başlıklar altında yer alır: 

a) Çalışan Sağlığı Ve İş Güvenliği 

b) Güvenlik Personeli Eğitimi 

c) Psiko Destek Çalışmaları (Stresle baş etme, uyum ve oryantasyon vb.) 

d) Covid-19 Vakası Acil Durum Eğitimi 

e) Binaya ve Dersliklere Giriş-Çıkış Eğitimi 

f) Temizlik Personeli Eğitimi  

g) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi 

 

 


