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1. COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoludur. 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, yatılı olmayan öğrenciler ve tüm çalışanlar için sabah evde başlar ve yine akşam evde 

tamamlanır. Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske 

kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda okula gelmemesi gerektiğini açıklayan 

bilgilendirme afişleri asılmalıdır. Okul binası girişleri ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere 

uyulmalıdır. 

 

1.1. OKULLARDA ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER  

 COVID-19’dan sorumlu bir okul yöneticisi görevlendirilmelidir. 

 Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla 

yapılmalıdır. 

 Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol 

içeren kolonya bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin 

edilmelidir. 

 Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması 

yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir. 

 Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması 

durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir. 

 COVID-19 kapsamında alınacak önlemler okulun varsa web sayfasında yayımlanmalı; okul 

açılmadan önce veliler e-okul, e-posta, SMS vb. iletişim kanalları ile bilgilendirilmelidir. 

 Okulların açılmasıyla velilere özel olarak hazırlanmış bir bilgi notu ekte yer alan 

“Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” (Ek.1) iki nüsha halinde velilere imzalatılmalı ve bir 

nüshası kendilerine verilmelidir. 

 COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda: 

1. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb. şikâyetleri olan öğrenciler okula 

gönderilmemeli, hekim muayenesi sonuçlandırılarak okul idaresine bilgi verilmelidir. 

2. Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb. COVID-19 belirtileri olan 

ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi 

verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir. 

3. Öğrencilerin okula bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe 

kurallarına uymalı ve maske takmalıdır. 

4. Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır. Öğrencileri 

mümkünse 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan risk grubundaki kişilerin bırakıp 

almamalıdır. 
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5. Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp 

bırakılmalıdır. 

6. Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el antiseptiği 

konulmalıdır. 

7. Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar maske takmalı ve maskesi 

olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Okulda bulunan kişilerin tümü 

kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni 

maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

8. Sınıflara, koridorlara, giriş ve çıkışa yakın alanlara el antiseptikleri yerleştirilmelidir. El 

antiseptiğinin bulunduğu alanlar öğretmenler tarafından kontrol edilmelidir. Yutma riski 

nedeniyle küçük öğrenciler el antiseptiği kullanırken mutlaka denetlenmelidir. 

9. Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller en az 

20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller sık sık yıkanmalı, su ve sabuna 

ulaşılamadığı durumlarda, alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

10. Okul öncesindeki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilmeli, yardım eden kişi tekrar 

ellerini yıkamalıdır. 

11. Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir. 

12. Çalışanların ve öğrencilerin kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. 

Okullarda COVID-19 şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel 

atıklara atılmalıdır. 

13. Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri vb. yüzeylerin 

temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır. 

14. Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir. 

15.Okullarda sınıf ve odalar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. 

Havalandırmada doğal havalandırma tercih edilmelidir. Klima olması durumunda ise Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemleri 

çalıştırılmayacaktır. 

16.COVID-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu 

etkinlikler yapılmamalıdır. Yapılması gerekli görülen etkinliklerin açık alanda yapılması tercih 

edilmelidir. Etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. 

17. Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan kaçınmak 

amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun sağlanamadığı 

durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kurum İçi Düşük Katılımlı 

Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 

18.Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli, 

devamsızlıklardaki artışlar il/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine 

bildirilmelidir. 

19.Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/psikososyal destek ihtiyaçları için 

okullarda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimleri Sağlık Bakanlığının bu 

konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmelidir. 
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1.2. OKULLARDA ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER VE DİĞER ÇALIŞANLARA YÖNELİK 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Öğretmenler ve diğer çalışanların COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 

hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

 Okulun ilk haftasındaki başlangıç derslerinde öğrencilere COVID-19’un bulaşma yolları ve 

korunma önlemleri hakkında bilgi verilmelidir. 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı 

alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlar tıbbi maske takılarak, COVID-

19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. 

 Okuldayken semptomu başlayan öğrencilerin en kısa sürede ailesi ile iletişime geçilmeli ve 

hasta öğrenci ayrı bir yerde izole edilmelidir. Hasta öğrencilerin yakın temaslısı öğrenci ve 

personel evlerine gönderilmelidir. İl/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir. 

 Hasta öğrenci veya personel gönderildikten sonra oda/alan/sınıf havalandırılmalı, yüzeyler 

temizlenip dezenfekte edilmelidir. 

 Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske 

nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, öncesinde ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi 

maskeye ek olarak yüz koruyucu siperlik de kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu siperlik 

dezenfektan ile silinerek tekrar kullanılabilir. 

 Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El 

hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve 

sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren 

sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımını gerektirmiyorsa, 

COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır. 

 Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal 

mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. 

 Öğretmen ve çalışanlar, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve 

maske takmayı sürdürmelidir. 

 

1.3. GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER 

 Bir metreden uzak temas (Düşük riskli çalışma alanı) 

 Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde 

bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri 

arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 1 metreden 

uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterlidir. 

 Bir metreden yakın temas (Orta riskli çalışma alanı) 
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 Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Aşağıdaki kişisel 

koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır. 

 Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu siperlik de kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar 

kişiye özeldir. 

 Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır. El 

hijyeni sağlanmalıdır. 

 Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir. Önce maske 

sonra gözlük/yüz koruyucu siperlik takılır, çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu siperlik ve 

en son maske çıkarılır. 

 Yukarıda kullanılması gerektiği belirtilen ekipmanlar, görevlinin aktif olarak görevini yaptığı 

süre boyunca kesintisiz olarak kullanılmalıdır. Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri 

ile değiştirilmelidir. 

 Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her seferinde uygun el 

hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) kullanılan maske 

ve varsa eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek atılmalıdır. Gözlük/yüz 

koruyucu siperlik bir sonraki kullanıma hazırlık için dezenfektanla temizlenmelidir. 

 Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalıdır. 

 

1.4. EĞİTİM ALANLARI VE SÜRECİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde 

oturma düzeni oluşturulmalı ve maske takılmalıdır. 

 Sınıflarda oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma 

olmalıdır. 

 Temaslı takibi için sınıflarda aynı öğrencinin aynı yerde oturmaları sağlanmalıdır. 

 Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılmalı, birkaç sınıfın bir araya gelmesi ile ortak 

yapılan derslerde oturma düzeni sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır. 

 Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler yapılmamalıdır. 

 Kitap, kalem vb. eğitim malzemeleri kişiye özel olmalı, öğrenciler arası malzeme alışverişi 

yapılmamalıdır. 

 Öğrenciler gün boyu aynı sınıflarda ders görmeli, sınıf değişikliği yapılmamalıdır. Değişiklik 

zorunlu ise sınıfların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu 

yapılmalıdır. 

 Öğrencilerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması sağlanmalıdır. 

Sanat, müzik, beden Eğitimi gibi derslerde grupların birbirine karışması önlenmelidir. 
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 Öğrencilerin toplu halde bir arada bulunmalarını önlemek amacıyla ders araları (teneffüsler) 

sınıflar sıraya konularak düzenlenmelidir. 

 Okullarda toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda 

kişiyle ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. 

 COVID-19 vakası olması durumunda o sınıf/oda boşaltılmalı, 24 saat süreyle 

havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalıdır. Bunun sonrasında temizliği yapılmalıdır. 

 COVID-19 vakasının, oda temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek kullanımlık 

önlük, yüz koruyucu siperlik ve eldiven kullanmalıdır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan 

sonra eldiven giymeli ve temizliği eldivenli ellerle yapmalıdır. 

 

1.5. ASANSÖRLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. 

 Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde 

belirtilmelidir. 

 Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, 

aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. 

 

1.6. SPOR SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER 

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 

hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden 

ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle çalışan ve 

öğrencilerin, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uymalıdır: 

1. Spor salonlarının girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı 

ve spor salonunun içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Spor salonlarının 

girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

2. Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak 

şekilde sınırlandırılmalıdır. 

3. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 

metre olarak uygulanmalıdır. 

4. Spor Salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli 

olarak boşaltılmalıdır. 

5. Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren spor aktivitelerinin  yapılmaması 

gerekmektedir. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel olarak ve 2 metre 

mesafe şartı ile antrenman yapabilir.  

6. Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular 

bulunması sağlanmalıdır. 

7. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır. 

8. Spor Salonunda ortak kullanılan ders materyallerinin her kullanım sonrasında 

dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.   
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1.7. HAVUZDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 COVID-19’da bulaşma, temel olarak damlacık ve temas yoluyla olmaktadır. COVID-19’a 

neden olan virüsün insanlara havuzlardan bulaşması gösterilmemiştir. Ancak çok sayıda 

kullanıcının aynı anda bulunabildiği ortamlar olması nedeniyle COVID-19 bulaşması 

açısından risklidir. COVID-19 açısından güvende olmak için buralardaki kalabalık 

alanlardan uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir. 

 Sosyal mesafenin korunamamasının yanı sıra havuz kenarı, basamaklar ve korkuluklar ile 

ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve dinlenme 

alanları, musluk, duş ekipmanları, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları gibi temas riskinin 

olduğu yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır. Bu alanlar sıklıkla 

temizlenmelidir. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna 

dokunmaktan kaçınmak ve elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak 

gerekir. 

 COVID-19 virüsü dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve 

aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun 

etkili olabilmesi için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz 

suyu kimyasalları kullanılmalıdır. 

 

1.7.1. Çalışan Personele Yönelik Önlemler 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya 

temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır. 

 Personele günlük ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38⁰ C üzerinde), öksürük, burun akıntısı, 

nefes darlığı vb. belirtiler gösteren personel  tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna 

yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir. 

(https:// covid19bilgi.saglik.gov.tr) 

 Çalışan personel kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe 

değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Çalışan personel hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafeye uymalıdır. 

 Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda en 

az %70’lik alkol içeren el antiseptiği kullanılmalıdır.  

 Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve 

maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske 

çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması 

sağlanmalıdır. 

 Kapalı ve açık havuzlarda uygulanan Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve 

Şartları Hakkındaki Yönetmelik’e uyulmadır. Günde 2 kez ölçülen parametreler panoya 

asılmalı ve gerektiğinde gösterilmek üzere kayıt altına alınmalıdır. 
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 1.7.2. Havuzlarda Çalışan Cankurtaranlara Yönelik Önlemler 

 Cankurtaranların bulundurması gereken kişisel koruyucu ekipman; mutlaka FFP2/N95 

maske, eldiven, yüz koruyucu. 

 Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için gerekenler; suni solunum maskesi, balon 

ventilasyon. 

 Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım gibi COVID-19 açısından yüksek riskli girişimler 

yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalıdır. 

 Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren ve 

aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske 

kullanmalı, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanması da gereklidir. 

 Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılmalı, 

ağızdan ağıza solunum tercih edilmemelidir. 

1.7.3. Havuzlarda Genel Önlemler 

 Bu alanlarda COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablo/ pano görünür 

yerlere yerleştirilmelidir. 

 Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini 

engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. 

 Girişte ve belirli noktalarda el yıkama lavaboları oluşturulmalı ya da alanların girişinde en 

az %70’lik alkol içeren el antiseptiği bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu 

belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu olması sağlanmalıdır. 

 Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır. 

 Havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmamalıdır. 

 Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik 

edilmelidir. 

 Kullanıcıların, yüzme havuzuna girmeden önce duş alabilmelerini ve el, ayak 

dezenfeksiyonu (hijyen bariyeri) yapabilmelerini sağlayacak düzenleme yapılmalıdır. 

 Havuzlarda çalışanlar dahil 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir. 

 Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir. 

 Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalıdır. 

 Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. Yıkanabilir/ silinebilir minderler 

kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmelidir. 

 Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra 

temizlenmelidir. 

 Site yönetimi ya da sorumlu havuz işletmesi tarafından sunulan bornoz ve havlular ambalajlı 

olmalıdır. Günlük olarak değiştirilmelidir. Bornoz, havlu vb. tekstil ürünleri en az 60⁰ C’de 

yıkanmalıdır. 
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1.7.4.Havuzun Temizliği ve Dezenfeksiyonu 

 Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılmalıdır. Toz çıkaran 

süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalıdır. 

Temizlik bezleri tek kullanımlık olmalıdır. 

 Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalıdır. 

 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve 

ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. 

 Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa sehpa yüzeyleri 

şezlonglar, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası 

dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu 

(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon 

oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvaletlerin 

dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-

9) kullanılmalıdır. 

 Kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması gereklidir. 

 Banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir. 

 Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin elle kullanım yerine sensörlü olanlarının 

kullanımı teşvik edilmelidir. 

 Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra temizlenmelidir. 

 Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu 

bulundurulmalıdır. 

 

1.8. OKUL KÜTÜPHANESİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Kütüphaneler kapalı 

alanda hizmet sunduklarından ve çalışma koşulları nedeniyle çalışanlarına ve ziyaretçilerine 

COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle kütüphanelerde, COVID-19 

kapsamında aşağıdaki kurallara uymalıdır. Kütüphanelerin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili 

afişler (el yıkama, maske kullanımı ve kütüphanenin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. 

Kütüphanelerin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

 SARS CoV-2’nin yüzeylerde sağ kalımını araştıran çalışmalarda kitap ve basılı materyalde 

virüs saptanmamıştır. Bu nedenle kitaplar için özel bir işleme gerek yoktur. Kitaplara temas 

öncesi ve sonrası el antiseptiği kullanılması yeterlidir. Kitap ödünç alma alanlarında alkol 

bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

 Kütüphane kullanıcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir. 

 Kütüphane giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, 

girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en 
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az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Kalabalığın oluşmasını 

engellemek için kütüphane yönetimleri tarafından gerekli önlemler alınmalıdır. 

 Kütüphanelere maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir. 

 Kütüphane girişinde maske ve mesafe kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmelidir. 

 Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmelidir. 

 Kütüphaneler kullanıcılarına randevu ile ve/veya online hizmet vermeyi önceliğine almalıdır. 

Kütüphanelerde online hizmet verme ağları genişletilmelidir. Kütüphane içinde kalabalık 

oluşması engellenmelidir. 

 Kütüphanelerde sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen oturma alanlarına göre 

personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre 

düzenlenmelidir. 

 Kütüphanelerde okuma salonlarında sosyal mesafe kuralları çerçevesinde belirlenen 

oturma alanlarına göre personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken 

kişi sayısı buna göre düzenlenmeli ve oturma kapasitesinin yarısını geçmemeye dikkat 

edilmelidir. 

 Kütüphanelerde okuma salonundaki sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde 

azaltılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze olmamalı, çapraz oturma tercih edilmelidir. Bireyler 

arasında olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat edilmelidir. 

 Kullanıcıların okuma, çalışma ve oturma alanlarında su dışında içecek ve yiyecek 

tüketmesine izin verilmemelidir. 

 Kütüphane kullanıcıları ile çalışanlar arasında kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap arama 

gibi işlemler sırasında sosyal mesafe korunmalıdır. 

 Okuyucu bankolarında sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda şeffaf materyalden 

oluşan bir bariyer yerleştirilerek kütüphane çalışanları ve kullanıcılar arasındaki temas 

önlenebilir. 

1.8.1. Kütüphane Kullanıcılarına Yönelik Önlemler 

 Kütüphane kullanıcıları mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve randevu saatine 

uymalı, kütüphaneden isteklerini online sistem üzerinden gerçekleştirmelidir. 

 İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan 

bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, 

öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan kullanıcıların kütüphaneye 

girmemeleri uyarısı yer almalıdır. 

 Kütüphane kullanıcılarının kütüphane içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması 

sağlanmalıdır. 

 Kullanıcı kütüphaneye girdiğinde en az %70’lik alkol içeren el antiseptiği kullanmalıdır. 

 Diğer kullanıcılar ve çalışanlar ile aradaki sosyal (en az 1 metre) mesafe korunmalıdır. 
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 Kütüphaneye girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve genel 

olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı 

kurallarına uyulmalıdır. Kütüphanenin içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır. 

 Kütüphanedeki kitaplara elle dokunmayı önleyecek bir sistem getirilmeli, elle dokunma 

gerçekleşirse eller el antiseptiği ile temizlenmelidir. 

 Kütüphaneler içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık dokunulması 

mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 

1.8.2. Kütüphanede Çalışanlara Yönelik Önlemler 

 Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 

bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. belirtileri olan / gelişen çalışanlar tıbbi maske 

takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. 

 COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19 

Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir. (https://covid19bilgi. saglik.gov.tr) 

 Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda 

alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.  

 Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske 

takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için 

bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 

 

1.8.3. Kütüphanelerde Ortam Düzenlenmesi, Temizlenmesi, 

Dezenfeksiyonu, Havalandırılması 

 Kütüphanelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve 

malzemeler daha sık temizlenmelidir. 

 Kütüphanelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon 

ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilmelidir.  

 Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri 

%70’lik alkol içeren dezenfektan ile silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

https://covid19bilgi/
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 Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60° C’de yıkanması 

önerilir. 

 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. 

 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kütüphanelerin havalandırması temiz hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve 

filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör 

kullanılmamalıdır. 

 Kütüphaneler sık sık havalandırılmalıdır. 

        

 

1.8.4.Atölye ve Laboratuvarlarda Alınması Gereken Önlemler   

 Atölyelerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler 

daha sık temizlenmelidir. 

 Atölyelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, 

masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilmelidir.  

 Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri 

%70’lik alkol içeren dezenfektan ile silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

 Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60° C’de yıkanması 

önerilir. 

 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. 

 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kütüphanelerin havalandırması temiz hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve 

filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör 

kullanılmamalıdır. 

 Atölyeler sık sık havalandırılmalıdır. 

 

1.9. OKUL KANTİNİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Kurum bünyesinde bulunması halinde kantin, büfe vb. yerlerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal 

mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. 

malzemeler kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından 

yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler”e 

uyulmalıdır. 
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1.9.1. Çalışma Alanına Yönelik Önlemler 

 Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı şekilde) 

kullanmayan müşteriler içeri alınmamalıdır. 

 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye çalışan/ müşteri alınmalıdır. Bu kurala göre iş 

yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır. 

 Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her 

yerde (iç ve dış alanlar) bekleme mesafeleri yer işaretleriyle belirlenmelidir. 

 İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek 

basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Renkli kordon ya da şerit veya plastik duba gibi bir 

blokaj materyali bu amaç ile kullanılabilir. 

 Sıra bekleyen kişiler kurum dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş işaretlerde 

beklemelidir. 

 Ürünlerin paketlenerek satılması, kişilerin bu ürünlere dokunmasının engellenmesi, 

raflardaki ürünlerin sadece çalışan personel tarafından kişiye verilmesi sağlanmalıdır. 

 Kasa önünde bekleme yerleri arasında (en az 1 metre) olacak şekilde yer işaretlemesi 

yapılmalıdır. Ödemeler kart sistemi ile gerçekleştirilmelidir.  

 Personeli korumak için tezgâhlar/personel ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya 

pencere yerleştirilmelidir. 

 

1.9.2. Kantin Kullanıcılarına Yönelik Önlemler 

 İş yeri girişindeki asılı afişte belirtilen kurallara uyulmalıdır. 

 Kişilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı ve içeride maske çıkartılmamalıdır. Bu 

tip iş yerleri ve genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak basit bez maske takılması 

yeterlidir. 

 Sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmalıdır. 

 Mecbur kalınmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. 

 Sık dokunulan yüzeylere dokunulması durumunda, el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 

1.9.3. Kantin Personeline Yönelik Önlemler 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır. 

 Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi 

maske takılı olarak sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. 

 Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 Sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmalıdır. 
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 Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda en 

az %70’lik alkol içeren el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Personelin dinlenme alanlarında 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı ve maske takılmasının 

sürdürülmesi sağlanmalıdır. 

 Yemek, su/çay/kahve molalarında maske çıkarılacağı için, kapalı alanda aynı anda birden 

fazla kişi olmamalıdır. 

 

1.9.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

 İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalıdır. Sık kullanılan alanlar (masa ve tezgâhlar gibi) 

daha sık temizlenmelidir. 

 Hassas yüzeylerin (telefon, bilgisayar gibi) dezenfeksiyonu %70’lik alkol ile ıslatılmış bezle 

silinerek yapılmalıdır. 

 İş yerinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) 

temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.  

 Klimalar dışarıdan %100 temiz hava alacak modda çalıştırılmalı, fan hızı düşük tutulmalıdır. 

Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliği zamanında yapılmalıdır. 

 İş yerlerinde pencereler ve kapılar açılarak doğal havalandırma sık yapılmalıdır. 

 Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri lavabosu ve tuvaleti sık aralıklarla 

temizlenmelidir. 

 İş yerindeki dinlenme alanları ile tuvaletinin pencereleri açık tutulmalıdır. 

 Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma aletleri 

çalıştırılmamalıdır. 

1.10. OKUL MAĞAZA VE KIRTASİYELERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Kurum bünyesinde bulunması halinde giysi, kitap ve kırtasiye malzemesinin satışının yapıldığı 

okul mağazasında hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalıdır. Satışlar 

mümkün olduğunca telefon ve internet üzerinden karşılanacak hale getirilmelidir. Mağaza 

satışında temassız ödeme tercih edilmeli veya temaslı ödemelerde her kullanım öncesi alkol bazlı 

el antiseptiği ile el hijyeni sağlandığından emin olunmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında 

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Konfeksiyon, Giyim Mağazaları ve Tuhafiyelerde 

Alınması Gereken Önlemler” ile “Kitap ve Kırtasiye Mağazalarında Alınması Gereken 

Önlemler”deki ilgili bölümlere uyulmalıdır. Kitap ve kırtasiye mağazaları toplum tarafından sıklıkla 

kullanılan, ürün temasının olduğu buna karşılık iş yeri alanlarının küçük olması veya kalabalık 

ortamları nedeni ile COVID-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi korumanın zor 

olabileceği alanlardır. Bu nedenle kişilerin gereksinimleri mümkün olduğunca telefon ve internet 

üzerinden karşılanacak hale getirilmelidir. İş yerinin görünür bir yerine COVID-19 kapsamında 

alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması 

gereken kurallar) asılmalıdır. 
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1.10.1. Çalışma Alanına Yönelik Önlemler 

 Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı şekilde) 

kullanmayan kişiler içeri alınmamalıdır. 

 Çalışan ve müşteri dâhil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalıdır. Bu 

kurala göre iş yeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır. 

 Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulmalı, sıra beklenmesi gereken her 

yerde (iç ve dış alanlar dâhil) sosyal mesafe yer işaretleriyle belirlenmelidir. 

 Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre belirlenmiş 

işaretlerde beklemelidir. 

 İş yerlerine misafir alınmamalıdır. 

 İş yeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği  

bulundurulmalıdır.  

 Kişilerin ürünlerle temasını mümkün olduğu kadar azaltacak önlemler alınmalıdır. 

 Kişilerin inceleme amacı ile el temasının yoğun olduğu dayanıklı ürünlere belirli periyotlarla 

%70 alkol içeren dezenfektan spreyle püskürtülerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. 

 Müşteri tarafından incelenip alınmayan raf ürünleri, mümkün olduğu kadar raftaki ürünlerin 

en altına veya arkasına yerleştirilmelidir. 

 Personeli korumak için tezgâhlar ve kasa görevlileri ile müşteri alanı arasına geçici bir 

ayırıcı veya pencere yerleştirilmelidir. 

 Kişilerin tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir. 

 

1.10.2. Kullanıcılara Yönelik Önlemler 

 Kişileri iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen 

kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. 

 Kişiler, diğer kişiler ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda 

uyarılmalıdır. 

 Kişilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. Bu tip iş yerleri ve genel olarak 

toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması yeterlidir. Girişte maskesi 

olmayanlar için maske bulundurulmalıdır. 

 Kişi iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği ile ellerini ovalamalıdır. 

 Kişiler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el 

antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Kişilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süreli kalması sağlanmalıdır. 

 Kişiler mümkün olduğunca kitap reyonları ve rafları arasında sosyal mesafeyi ihlal edecek 

şekilde dolaşmamalı, kitapları karıştırmamalı, kişilerin istediği kitapları tezgâhtarlar ilgili 

bölümden alıp getirmelidir. 
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1.10.3 Okul Mağaza ve Kırtasiyesinde Çalışan Personeli Korumaya Yönelik Önlemler 

 Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 

bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. belirtileri olan personel olduğunda 

çalıştırılmamalıdır. 

 Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. belirtiler gelişirse, tıbbi 

maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. 

 Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında eller yıkanmalı veya el 

antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda 

alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır 

 Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske 

takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için 

bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 

1.10.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

 İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. 

 İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, 

masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik 

sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) 

çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri 

yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir 

dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

 Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz 

yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

 Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, %70’lik alkol ile 

dezenfekte edilmelidir. 

 Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile 

temizlenmelidir. 

 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atmalı, ellerini en az 

20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı 

el antiseptiği kullanmalıdır. 

 İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır. 
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 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve 

filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. 

 Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri lavabosu sık aralıklarla 

temizlenmelidir. 

 

1.11. ÇALIŞANLARIN OFİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Kurum bünyesinde bulunan ofisler ve buradaki hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm 

İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren 

işletmeler kapalı alanda hizmet sunduğu için COVID-19 salgınının yayılması açısından özellik arz 

eder. İş yerinin girişine / görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle 

ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. İş 

yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

1.11.1. Büro ve Ofis Alanlarına Yönelik Önlemler 

 Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmelidir. 

 İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri planlaması 

yapılmalıdır, 

 İş yerinde personelin birbiriyle ve müşterilerle aralarında sosyal mesafeyi (en az 1 metre, 3-

4 adım) koruyacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 

 Müşteriler iş yerine tek başlarına girmelidir. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları 

özendirilmelidir. 

 İş yerine misafir alınmamalıdır. 

 İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmamalıdır. 

1.11.2. Büro ve Ofis Ziyaretçilerine Yönelik Önlemler 

 Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen 

kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, 

öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan müşterilerin iş yerine girmemeleri 

uyarısı yer almalıdır. 

 Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren 

kolonya/el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumalıdır. 

 Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. İş yerleri ve genel olarak toplum 

içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için 

maske bulundurulmalıdır. 

 Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, dokunmaları 

durumunda el antiseptiği kullanmalıdır.  
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 Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih edilmelidir. 

 Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır. 

 

1.11.3. Büro ve Ofis Personelini Korumaya Yönelik Önlemler 

 Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 

bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır. 

 Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi 

maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. 

 İş yerinde çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalıdır. 

 Çalışanlar, diğer çalışanlar ve müşteriler ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları 

konusunda uyarılmalıdır. 

 Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da 

kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla yıkaması 

konusunda uyarılmalıdır. 

 Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda 

alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, 

normal sabun yeterlidir. 

 Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske 

takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için 

bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 

1.11.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

 İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. 

  İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, 

dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve 

deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük 

çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor 

bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir 

dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

 Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer 

cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 
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 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapaklı çöp kutusuna atmalı ve ellerini 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. 

 Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları 

çalıştırılmamalıdır. 

 İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık sık ortam havalandırılması sağlanmalıdır. 

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve 

filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Salon tipi klimalar ve 

vantilatörler kullanılmamalıdır. 

 

 

1.12. YEMEKHANEDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır. 

 Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonra ellerini yıkaması sağlanmalıdır. 

 Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde 

düzenleme yapılmalıdır. 

 Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve 

mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme 

molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. 

 Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca 

yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının 

uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla 

yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır. 

 Baharat, kürdan, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması 

sağlanmalıdır. Masalarda açıkta baharat, kürdan, tuz, ekmek bulundurulmamalıdır. 

 Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalıdır. 

Yemekhane görevlileri tıbbi maske takmalıdır. Eldiven kullanmamalı ancak sık el hijyeni 

sağlanmalıdır. 

 Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır. 

 Açık büfe yemek servisi kullanılmamalıdır. 

 Yiyecek hazırlamada kullanılan lavabolar başka hiçbir amaçla kullanılmamalıdır. 

 Yemekler okul bünyesinde hazırlanıyorsa Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-

19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı Ve İçerisinde Yeme-İçme 

Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 

 

 

 



22 
 

        1.13. LAVABO VE TUVALETLERİN TEMİZLİĞİNE YÖNELİK ÖNLEMLER 

  Tuvalet alanına giriş kapılarının kolları uygun temizlik malzemesi ile sık sık silinmelidir. 

 Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı 

kolları uygun temizlik malzemesi ile sık sık temizlenmeli ve dezenfeksiyon edilmelidir. 

 Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kaydedilmeli ve temizlik saatleri görünür şekilde 

asılmalıdır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulmalıdır. 

 Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman kullanmalı, işlem sonrası kullanılan 

malzemeler çöpe atılarak, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliği ve hijyeni 

sağlanmalıdır. 

 Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılmalı, tek kullanımlık kâğıt 

havlular kullanılmalıdır. 

 

       1.14. SERVİSLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Servis şoförleri işveren tarafından COVID -19 hakkında bilgilendirilmelidir. Servis şoförleri, 

kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske 

kullanmalıdır 

 Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve şoför 

ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır. 

 Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalıdır. 

 Servisle ulaşımı sağlayan öğrenci, öğretmen ve çalışanların maske takması ve her gün aynı 

yere oturması sağlanmalıdır. 

 Servislerde Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili 

Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır. 

 

1.15. YATAKHANELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 COVID-19 kapsamında yurt yatakhanelerinde kalacak öğrenci sayısı yeniden gözden 

geçirilmeli ve mümkün olan en az öğrenci ile hizmet vermeye devam etmelidir. 

 Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmemelidir. 

 Yatakhanelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde eşyaların düzenlenmesi 

yapılmalıdır. 

 Yatakhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır. 

 Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurulmalıdır. 

 Yatakhanelerde yatak ya da ranzalar en az 1 metre aralıklarla seyreltilerek yerleştirilmelidir. 

 Yatak ya da ranzaların yan yana olanlarının bir baş bir ayakucu şeklinde konumlandırılmalı, 

ranzada alt ve üst yatışlarda bir baş bir ayakucu şeklinde düzenlenmelidir 

 Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalı; sık sık pencereler açılmalıdır. 

 Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağı sağlanmalıdır. 
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 Duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir. 

 Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik 

edilmelidir. 

 Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek 

şekilde planlama yapılmalıdır. 

 Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu 

bulundurulmalıdır. 

 Duş, kabin ve tuvaletler kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılmalıdır. 

 Öğrenci odalarında, aynı odada kalan öğrenciler dışında kişilerin bulunmasına izin 

verilmemelidir. 

 Yatakhanede gıda maddesi bulundurulmamalı ve tüketilmemelidir. 

 Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı ve dolap aydınlatma sistemleri gibi sık 

dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet 

ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır. 

 

1.16. OKUL MESCİTLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Mescit içerisinde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır. 

 Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

 Mescide girerken ve namaz esnasında da maske takılmaya devam edilmelidir. 

 Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1 metre) uyulmalıdır. 

 Mescit içerisindeki Kur’an-ı Kerim dahil diğer kitaplar kilitli dolaplarda bulundurulmalı, ortak 

kullanımı önlenmelidir. 

 Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalıdır. 

 Seccadeler ve tespihler kişiye özel olmalıdır. 

 Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır. 

 Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, mescit ve abdest alınan yerlerin 

temizliğine dikkat edilmelidir. Mescit sık sık havalandırılmalıdır. Abdest alınan yerlerde tek 

kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır. 

 

1.16.1 Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması 

 Binalardaki her türlü eşya, araç ve gerecin, özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 

telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, musluk ve batarya başlıkları gibi) temizliğine dikkat 

edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 

sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas 

No: 768152-9) kullanılabilir. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon 

ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 
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 Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren 

ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Biyosidal Ürün Ruhsatı” bulunan yüzey 

dezenfektanları kullanılabilir. 

 http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx 

 Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip 

makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir. 

 Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60⁰ C’de 

yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir. 

 Okuldaki sınıf, salon, yemekhane, yatakhane ve diğer tüm odaların kapı ve pencereleri 

açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır. 

 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan okullarda ortamın havalandırması doğal hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve 

filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatörler 

kullanılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında 

Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uyulmalıdır. 

 Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır. 

 Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kâğıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma 

cihazları çalıştırılmamalıdır. 

 Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren 

sabuna gerek yoktur. 

 Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır. 

 Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 

7681-52-9) kullanılmalıdır. 

 Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiği kullanmalıdır. 

 

2.  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

COVID-19 pandemisi kapsamında kreşlerde, gündüz bakımevlerinde ve okul öncesi eğitim 

kurumlarında enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için önerilen korunma, kontrol ilkeleri ve 

uygulamalar aşağıda belirtilmiştir. 

 Yeniden kabul aşamasında velilere daha önceden hazırlanmış ve ekte yer alan 

“Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” iki nüsha halinde imzalatılmalı ve bir nüshası 

kendilerine verilmelidir. 

 Bu kurumlarda gruptaki çocuk sayısı sınıf/grup odası büyüklüğüne göre belirlenmeli, çocuk 

sayısı 10’un üzerinde olmamalıdır. 
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2.1. GİRİŞTE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Kuruma her gün girişte, çıkışta ve gün içinde çocukların ateş ölçümü yapılmalıdır. Çocuk ve 

aile bireylerinin COVID-19 belirtileri olup/olmadığı sorgulanmalıdır. Çocukların ateş ölçüm 

sonuçları hazırlanan çizelge ile kayıt altına alınmalıdır. 

 Çocuk, hastalık belirtileri açısından (yanaklarda kızarıklık, hızlı veya zor nefes alma, 

yorgunluk gibi) gözlemlenmelidir. 

 Ateşi 38°C’den yüksek olanlar, boğaz ağrısı, burun akıntısı, konjuktivit, öksürük, iştahsızlık, 

kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı gibi belirtileri 

olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı olan çocuklar içeri alınmamalı, tıbbi maske 

takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. 

 Aile içerisinde de benzer şikâyette kimsenin olup/olmadığı sorgulanmalıdır. Ailede de 

semptom olması durumunda çocuk kuruma alınmamalıdır. 

 Kurumda ateş ölçümü yapacak olan personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. 

Çocukla kapsamlı bir temas gerekecekse önlük de giyilebilir. Veli ve çocukla en az 1 metre 

mesafe korunmalıdır. Mümkünse personelin cam/plastik bir pencere gibi fiziksel bir bariyerin 

arkasında durması sağlanarak ateş ölçümü esnasında veya öksürük, hapşırık gibi 

durumlardan korunması sağlanır. Temassız ateş ölçer kullanılmalıdır. Kapıdaki kontrol 

işlemleri bittikten sonra kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık önlük, maske, yüz 

koruyucu) çıkartılmalı, tekrar kullanılabilir yüz koruyucular %70’lik alkol ile dezenfekte 

edilmeli, tek kullanımlık önlük ve maske poşetlenerek çöp kutusuna atılmalı, önlük tekstil 

ise en az 60⁰ C’de yıkanmalıdır. Bu işlemler sonrası eller yıkanmalı ya da el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 

2.2.  OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER  

 Okulun/kuruluşun giriş ve çıkışlarında çocukların el hijyenini sağlayabilmeleri için el 

antiseptiği bulundurulmalıdır. 

 El antiseptiklerinin bulunduğu yerler çocukların ulaşamayacağı yerler olmalı ve bu alanlar 

eğiticiler tarafından kontrol edilmelidir. Yutma riski nedeniyle çocuklar el antiseptiği 

kullanırken mutlaka denetlenmelidir. 

 Servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan “COVID-19 Kapsamında Personel 

Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler” geçerlidir. Sürücü, servis görevlileri, 2 

yaş ve üzeri tüm öğrenciler/çocuk maskeli olmalıdır. Serviste alkol bazlı el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. 

 Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler kreşe alınmamalı, teslimatlar dış kapıda yapılmalıdır. 

 Mümkünse sınıflarda/grup odalarında her gün aynı öğrenciler/ çocuklar ve aynı personel 

olmalıdır. 

 Mümkünse ailelerde kurum içerisine alınmamalıdır. 
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 Farklı sınıfların/grup odalarının bir araya gelebileceği grup toplantıları veya etkinliklerinden 

kaçınılmalı, ziyaretçi alınmamalıdır. 

 Çocukların günlük grup etkinlikleri değiştirilmeli veya durdurulmalıdır. Sanat, müzik, beden 

eğitimi ve diğer etkinliklerde grupların birbirine karışması önlenmelidir. 

 Çocukların sınıflarda/grup odalarında en az 1 metre arayla oturmaları sağlanmalıdır. 

Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan bulaşmayı azaltmak için 

çocukların yüz yüze oturmasını engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde 

düzenlenmelidir. 

 Sınıflar/Grup odaları mümkün olduğunca kapı, pencere açılarak temiz hava ile 

havalandırılmalıdır. Klima ve vantilatör kullanılmamalıdır. Havalandırma sistemlerinin 

düzgün çalıştığından emin olunmalıdır, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre 

değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. 

 Çocukların her saat en az 10 dakika temiz havaya çıkmaları sağlanmalı, bu dönemde de 

sınıfları/grup odaları mutlaka havalandırılmalıdır. Havalar uygun olduğunda açık havada 

yapılan etkinlikler ve geçirilecek zaman daha da artırılmalıdır. 

 Uyku odalarında yataklar olabildiğince birbirinden uzak, en az 1 metre (mümkünse 2 metre) 

uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bulaşmayı daha da azaltmak için çocuklar baş-

ayakucu şeklinde yatırılmalıdır. 

 

2.2.1. Temizlik ve Dezenfeksiyon ile İlgili Önlemler 

 Sert yüzeylerde deterjan ile temizlik sonrası materyal uyumlu ise 1/100 oranında 

sulandırılmış çamaşır suyunun (Sodyum hipoklorit Cas No:7681- 52-9) en az bir dakika 

temas süresi olacak şekilde dezenfeksiyon amaçlı kullanılması önerilir. Çamaşır suyunun 

koroziv etki yapabileceği yüzeylerde dezenfeksiyon amaçlı alkol (en az %70 oranında 

etanol) kullanılabilir. Dezenfeksiyon sonrası alan tekrar havalandırılmalıdır. 

 Kapı kolları, elektrik düğmeleri, lavabolar, tezgâhlar, lazımlıklar, klozet adaptörleri, masalar, 

sandalyeler gibi sık dokunulan yüzeylerin günlük temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve 

deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1/100 (5 litre suya yarım çay bardağı çamaşır suyu) 

oranında sulandırılmış çamaşır suyu  (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya klor 

tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır. 

 Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış dezenfektanlar kullanılabilir. 

 Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip 

makineler ile yıkanmalıdır. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir. 

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

Bu ürünler toplanırken silkelenmemelidir. Tekstil ürünler normal deterjanlar ile en az 60⁰ 

C’de yıkanmalıdır. 
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 Her çocuğun yatak takımı ayrı kutu veya torbalarda saklanmalıdır. Karyolalar her çocuk için 

etiketlenmelidir. Yataklar haftalık olarak veya başka bir çocuk tarafından kullanılmadan 

önce temizlenmelidir. 

 Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60⁰ C’de 

yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir. 

 Temizlik ürünleri üretici firma önerilerine göre kullanılmalıdır. Kullanıldıktan sonra yeterli 

havalandırma sağlanmalıdır. 

 Tüm temizlik ürünleri güvenli ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutulmalıdır. Temizlik 

ürünleri çocukların yanında kullanılmamalıdır. 

 Çöpler günlük olarak ve güvenli bir şekilde atılmalıdır. 

 

2.2.2. Oyuncakların Temizliği 

 Oyuncakların temizlik yoluyla dönüşümlü kullanılabilmesi için yeterli sayıda oyuncak 

bulundurmaya özen gösterilmelidir. 

 Temizliği sağlanamayacak peluş ve tüylü oyuncaklar kullanılmamalıdır. 

 Çocuklar tarafından ağıza alınabilen oyuncaklar temizlenmeden önce bir kenara 

ayrılmalıdır. Temizlenmesi gereken oyuncaklar, sabunlu su içeren veya ‘kirli oyuncaklar’ 

işareti konulmuş bir kaba ayrılmalıdır ve çocuklardan uzak tutulmalıdır. Eldiven giyilerek su 

ve deterjanla temizlenmeli, durulanmalı, %70’ lik alkol ile silinmeli, bir dakika havada 

kurutulduktan sonra kullanılmalıdır. Temizlik için bulaşık makinesi de kullanılabilir. 

 Bez oyuncaklar çamaşır makinesinde en az 60⁰ C’de yıkanmalıdır. 

 Çocuk kitapları temas öncesi ve sonrası el hijyenine uymak koşuluyla bulaşma açısından 

riskli değildir. Ek temizlik veya dezenfeksiyon işlemi gerektirmez. 

 

2.2.3. El Hijyeninin Sağlanması 

 Tüm çocuklar ve çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim verilmelidir. Ellerin nasıl 

yıkanacağı, hangi durumlarda yıkanması gerektiği (kuruma giriş ve çıkışta, yiyecek ve 

içecekleri hazırlamadan önce, yemekten önce ve sonra, bebekleri beslemeden önce ve 

sonra, ilaç veya merhem uygulamadan önce ve sonra, bez değiştirme öncesi ve sonrası, 

tuvaleti kullandıktan veya bir çocuğa kullanmasına yardım ettikten sonra, vücut sıvılarıyla 

temas ettikten sonra, bir hayvanı tuttuktan sonra veya hayvan atıklarını attıktan sonra, açık 

havada veya kumda oynadıktan sonra, çöp/çöp kovası/çöp torbası/çöp kutusuna 

dokunduktan sonra) gibi konular ayrıntılı anlatılmalıdır. 

 Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Su ve sabuna ulaşılamadığında 

alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 



28 
 

 Yutmayı önlemek için el antiseptiği kullandıklarında çocuklar denetlenmelidir. Elini 

yıkayamayan küçük çocuklara yardım edilmeli, yardım sonrası personel tekrar ellerini 

yıkamalıdır. Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan afişler yerleştirilmelidir.  

 

2.3. ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER 

 Personele COVID-19 enfeksiyonu ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

Personelin belirtiler açısından dikkatli olması ve hasta olduklarını hissettikleri anda kurum 

yönetimi ile irtibata geçmeleri sağlanmalıdır. 

 Personelin çocuklar ve diğer personel ile teması öncesinde ateşi ölçülmeli ve semptom 

sorgulaması yapılmalıdır. Yapılan ölçümler çizelge ile kayıt altına alınmalıdır. Ateşi veya 

semptomu olan personel COVID-19 açısından değerlendirilmek için Sağlık Kurumuna 

yönlendirilmelidir. 

 Kişilerle sosyal mesafenin korunması amacıyla arada en az 1 metre mesafe bırakılmalıdır. 

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalıdır. 

 Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde yıkanmalıdır. Eğer su 

ve sabun bulunamazsa el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Eller ile gözlere, ağıza ve buruna dokunulmamalıdır. 

 Öksürük veya hapşırık esnasında ağız ve burun mendille kapatılmalı, kullanılan mendil 

hemen çöpe atılmalıdır. Mendil yok ise ağız ve burnu kapatmak için eller değil dirsek iç yüzü 

kullanılmalıdır. 

 Personel maske kullanmalıdır. 

2.4. ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖNLEMLER 

 Bebeklerde ve 2 yaş altı çocuklarda boğulma tehlikesi nedeniyle maske kullanılmamalıdır. 

2 yaş üstündeki tüm çocuklara mümkünse maske takılmalıdır. Ancak aktiviteler sırasında 

maske takılamıyorsa en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır. 

 Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf/grup odaları içinde yüksek sesle yapılan aktiviteler 

yapılmamalıdır. 

 Kurumda iken COVID-19 bulguları olan ve/veya hasta olduğundan şüphelenilen bir çocuk 

saptandığında; 

 Çocuğun ve temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanmalıdır. 

 Bir izolasyon odası veya alanı oluşturulmalıdır ve hasta çocuk o alanda kişisel koruyucu 

ekipman kullanan bir eğitici ile birlikte izole edilmelidir. 

 Çocukların ebeveynleri ile irtibata geçilerek çocuğun ailesiyle sağlık kurumuna 

başvurmaları sağlanmalıdır. 

 Hasta çocuk okuldan/kuruluştan ayrıldıktan sonra izolasyon odası/alanı kurallara uygun 

şekilde temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. 
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 Test sonuçları ve tanısı mutlaka kurum tarafından takip edilmelidir. Test sonucu alınana 

kadar sınıftaki/grup odasındaki çocukların diğer sınıflardakilerle/grup odasındakilerle 

teması kısıtlanmalıdır. Test sonuçlarına göre temaslı yönetimi il/ilçe sağlık müdürlükleri 

tarafından Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda yapılmaktadır. 

 

  3.  KURUM İÇİ DÜŞÜK KATILIMLI TOPLANTILARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

       Kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde yapılan kurum içi düşük katılımlı toplantılar 

       önlem alınmadığı takdirde COVID-19 bulaşı açısından risklidir. COVID-19 bulaşma riskini en 

az indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır. 

 

3.1. GENEL ÖNLEMLER 

 Toplantılar, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle 

yapılmalıdır. 

 Toplantı için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilmelidir. 

 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve 

filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalı, klima ve vantilatör 

kullanılmamalıdır. 

 Toplantı salonu ve salon girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el 

yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı salonunda uyulması gereken kurallar) 

asılmalıdır. 

 Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. 

 Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda ara 

verilmeli ve pencereler açılarak ortam havalandırılması yapılmalıdır. 

 Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılmalı ve salonlar düzenli şekilde 

havalandırılmalıdır. 

 Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların 

dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, 

su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım 

küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor 

bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir 

dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

 Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri 

%70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.  

 Yüzeylerin dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve 

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Biyosidal Ürün Ruhsatı” bulunan yüzey dezenfektanları 

da kullanılabilir. 
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 Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır. 

 Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini 

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. 

 

3.2. TOPLANTI SALONU VE KATILIMCILARA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 Toplantı salonuna görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama 

yapılmalıdır. 

 Toplantı salonunda oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde 

sağlanmalıdır. 

 Toplantıya katılacak kişiler toplantı boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takmalı ve 

toplantı başkanı katılımcıların toplantı boyunca maskelerini çıkarmamaları konusunda 

uyarıda bulunmalıdır. 

 Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler toplantı salonuna girerken ve 

çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır. 

 Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza 

kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe 

gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı 

ve bu kalemler ortaklaşa kullanılmamalıdır. 

 Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalıdır. 

Bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki 14 gün içinde COVID-19 belirtileri 

gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslıları izlemelerine 

yardımcı olacaktır. 

 Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa Temaslı 

değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 pozitif kişinin semptom başlangıcından önceki 48 

saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara 

bildirilmelidir. Bu kişiler maske takarak işe devam etmeli, 14 gün boyunca COVID-19 ile 

ilişkili olabilecek belirtiler yönünden kendilerini izlemelidir. Bu süre içerisinde COVID-19 

belirtileri gösterenler il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan COVID-19 Rehberine göre yönetilmelidir. 

  Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak 

yapılmalıdır. 

 

4.OLASI VAKA DURUMUNDA ALINMASINDA GEREKEN ÖNLEMLER: 

 Diğer öğrencilerden ivedilikle ayrılarak maske takması sağlanarak bir sağlık birimine 

başvurmaları sağlanmalıdır. 

 Koronavirüs tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş 

bırakılmalı. 
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 Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanarak pansiyonda 

barınan diğer öğrencilerden izole edilmelidir. 

 Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar 

Birimine ivedilikle bilgi verilmelidir. 

 Temasları saptanarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı,  temaslı)  gerekli izlem 

prosedürleri başlatılmalıdır. 

 COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş 

tutulması sağlanmalıdır. 

Sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenmeli, bu işlemler sonrasında odaya yeni 

kişi alınmalıdır. 

 

Bu kılavuz T.C. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı  Covid- 19 Rehberi  dikkate alınarak 

hazırlanmıştır. 
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EK.1 

 

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 

 

 

      Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyeti olması durumu ile aile 

içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane yatışı 

yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma 

getirmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim. 

       

   Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu kuruma getirmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. 

.. …/… / 20… 

 

 

    Taahhüt eden:                                                              Kurum Yetkilisi: 

    Veli/vasinin adı soyadı:                                                  Adı soyadı: 

    İmzası:                                                                            Görevi: 

    Çocuğun adı-soyadı:                                                       İmzası:                 
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