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PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ FAALİYETLERİ
Dünya Sağlık Örgütünün Covid-19 hastalığını pandemi ilan etmesinden bu yana
uzun bir süre geçti. Pandemi ilan edilmesinden sonra okulumuzun risk analizi ve eylem
planı “Bulaşıcı Hastalıkları Önleme” başlığı altında okula dönüş sürecini de kapsayacak
şekilde güncellendi.
COVID-19 hastalığının pandemi şeklinde devam ettiği bugünlerde, ülkemizde
normalleşme hazırlıkları yürütülmeye başlandı. Okulumuzda da bir yandan
normalleşme çalışmaları devam ederken, bir yandan da koruyucu önlemler
sürdürülmektedir. Bu doküman okulumuzun güvenli ortamını yeni koşullar altında da
sağlamak ve sürdürmek amacıyla uygulanacak temel faaliyet ve yaklaşımları özet
olarak içermektedir.
Okulumuzda yürütülen ve bu dokümanda kısaca özetlenen tüm çalışmalar
planlama- uygulama- kontrol etme- önlem alma aşamalarında sürekli olarak
değerlendirilir. Oldukça dinamik olan pandemi sürecindeki gelişmeler dorultusunda
kurum olarak gerekli önlemler alınmaktadır.

Kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için;

MASKE + EL HİJYENİ +SOSYAL MESAFE

OKUL FAALİYETE GEÇMEDEN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER
BİNANIN HAZIRLANMASI
Okul temizlik planı T.C. Sağlık Bakanlığı dokümanları esas alınarak; hangi alanın,
kim tarafından, hangi ürünle, hangi materyaller kullanılarak ve ne sıklıkta
temizleneceği belirlenmiştir.
Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (sınıf, tuvalet,
ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile tüm
gün açık tutulacaktır.
Sabun ve kâğıt havlu tedariği düzenli olarak yapılmaktadır.
Okula giriş noktasında hijyen paspası, pedallı alkol bazlı el antiseptiği standı ile
girişte uzaktan ateş ölçümü yapılması için ateş ölçer bulunmaktadır. Ayrıca her katta
el antiseptiği bulunmaktadır.
Tüm öğrenci ve çalışanların üzeri mutlaka isimli su mataralarını yanlarında
getirmesi sağlanacaktır.
Kurum içine, yetkili ve çalışan personel dışında farklı kişiler alınmayacaktır.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ
Bina temizlik planına uygun olarak masalar, kapı ve pencere kolları, tırabzanlar,
elektrik düğmeleri, sandalye kolları gibi gün içinde çok sayıda temas edilen yüzeyler
günde en az iki kere temizlenecektir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması
durumunda bu sayılar arttırılacaktır.
Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki
temizlik ürün özelliklerini karşılayan malzemeler kullanılacaktır.
Zemin temizliği günde iki kez yapılılacaktır. Minimum dokunma yüzeyleri tavan,
duvar, perde vb. ayda bir kez temizlenecektir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme
olması durumunda da bu sayılar arttırılacaktır. Temizlik / dezenfeksiyon işlemi
sırasında kuru paspas yerine nemli paspas kullanılacaktır.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ
Eğitim ve çalışma ortamları, fiziksel mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiş,
her alanda maksimum kaç kişi bulunabileceği belirlenmiş ve işaretlemeler yapılmıştır.
Ofis alanları fiziksel mesafe kuralarına göre yeniden düzenlenmiştir.
Güncel olarak; tüm çalışan, öğrencilerin ve var ise ziyaretçilerin maske takmaları
zorunludur. Sağlık Bakanlığı yada MEB tarafından siperlik, gözlük gibi benzeri ilave
kişisel koruyucular önerildiğinde, derhal uygulamaya alınacaktır.
Çalışma planları dönüşümlü ve kısa süreli olacak şekilde düzenlenmiştir. Okul
içerisinde, sınıf veya diğer kullanılacak mekanlarda tüm çalışanlar ve öğrenciler bu
dönemde kendileri için belirlenmiş yerlerde değişiklik yapmadan oturacaklardır.

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI
Tüm çalışanlar ve öğrenciler okulda bulundukları süre içinde medikal maske
takmakla yükümlüdür.
Tüm çalışanlar ve öğrenciler siperlik ya da gözlük ile korunma düzeyini
artırmalıdır.
Okulumuzda temizlik görevlisi belirlenmiş görevleri yerine getirirken eldiven
kullanır, bunun dışında okul genelinde eldiven kullanılmamaktadır.

OKULA GiRİŞ / ÇIKIŞ
Okula giriş yapacak çalışanların ve öğrencilerin fiziksel mesafeyi gözeterek giriş–
çıkış yapabilmeleri önemlidir, bu nedenle kapıda yığılmaların önlenmesi için duyuru ve
işaretlemeler yapılmıştır.
Binaya giren herkes hijyen paspasına basıp, pedallı antiseptik standında ellerini
temizleyip, ateşi ölçüldükten sonra giriş yapacaktır.
Çalışanlar giriş ve çıkışlarda ayakkabı değişikliği yapacaktır.

Okula yapılan tüm girişlerde uzaktan ateş ölçümü yapılacaktır.
Okula giriş sırasında ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gözlenen kişiler okula
alınmayacaktır.
Çalışan ve öğrenci dışındaki kişilerin zaruri haller dışında okula giriş yapmaması
esastır.

SERVİS KULLANIMI
Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği
kararlar doğrultusunda planlanacaktır.
Araçlar; sabah servisi öncesi, öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer şekilde
okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra yarım saat havalandırılacaktır.
Bütün araçlarda kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti
bulundurulacaktır.
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 verilmiştir.
Öğrenci ve çalışanlar her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı olarak
seyahat edeceklerdir.
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.
Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin
silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gerektiğinde
sıklaştırılır.

ACİL DURUM PLANI VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ-KRİZ KOMİTESİ
Kriz Komitesi, okulumuzda tüm acil durum-afet ve salgın hastalık sürecinde
bilgilendirme, önlem alma, korunma ve müdahale süreçlerini, Okul Kurucusu,Okul
Müdürü,Sınıf Öğretmenleri yönetiminde yürüten komitedir.

