PANDEMİ DÖNEMİNDE
OKUL EYLEM PLANI
AĞUSTOS 2020
Okul Kriz Yönetim Ekibi

PANDEMİ DÖNEMİ OKUL EYLEM PLANI
AĞUSTOS-2020

Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberinin belirlenmiş olduğu koşullara göre eylem planımızı hazırladık.
Okulu giriş saatinden çıkış saatine kadar her saati her mekânı düşünerek planlamamızı
oluşturduk.

Çocuklarımızla olabilecek en olumlu koşullarda buluşabilmek amacı ile; okul yönetimi,
çalışanlar, aileler ve öğrencilerimizle, kısaca tüm BİLSET ailesi olarak pandemi
mücadelesine tüm gayretimizle destek vermeliyiz.

Hep birlikte ve sağlıkla görüşmek üzere
Okul Kriz Yönetim Ekibi

«COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Okullar toplu
bulunulan yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından risklidir. Okullarda
COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimidir.
Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul
çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Süreç tüm
öğrenci ve çalışanlar için sabah evde başlar ve yine akşam evde tamamlanır. »
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması

TANIMLAR

Antisepsi: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmanın öldürülmesi işlemidir.
Antiseptik: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldüren kimyasal
maddelerdir. El hijyeni için %70 alkol içeren kimyasallar tercih edilir.
Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerindeki hastalık yapan mikroorganizmaların
çoğunun öldürülmesi işlemidir. Dezenfeksiyonun etkinliği ancak öncesinde temizlik
yapıldığında sağlanabilir.
Dezenfektan: Cansız yüzeylere uygulandığına mikroorganizmaların (bakteri, virüs,
mantar) çoğunu öldüren ürünlerdir.
El Hijyeni: El yıkama veya el antisepsisi işlemlerini içerir.
İzolasyon: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı insanlardan
ayırma yöntemi.
Sosyal Mesafe: Fiziksel mesafe olarak da adlandırılabilir. Bir arada yaşamayan
kişilerin arasında korunması gereken güvenlik mesafesidir.
Güvenli mesafeyi belirlemek için 1,8 metre, 6 feet, iki kol mesafesi, 3-4 adım gibi
ölçüler kullanılabilir. Kalabalık ortamlarda güvenli mesafenin 1 metre altında
olmaması önerilmektedir.
Sterilizasyon: Mikroorganizmaların tamamının öldürülmesi işlemidir.
Temizlik: Yüzeylerden gözle görünen kirin uzaklaştırılması işlemidir. Tek başına
mikroorganizmaları öldürmemekle birlikte, virüs dahil tüm mikroorganizmaların
miktarını azaltarak enfeksiyon riskini azaltır

ALINAN ÖNLEMLER
BİNANIN HAZIRLANMASI
1. Okul hijyen ve sanitasyon planı T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
dokümanları esas alınarak; hangi alan, kim tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller
kullanılarak, ne sıklıkta temizleneceği belirlenmiştir. Gün içinde çok sayıda temas
gerçekleşen yüzey ve alanlar saptanmış olup, temizlik planında yetkili kişinin kontrolü
altında temizlik sıklığı belirlenmiştir. Temizlik planının uygulanması idare tarafından
kontrol edilir.
2. Okulumuzun tüm kullanım alanlarındaki kapı ve pencereleri (danışma, sınıf, tuvalet,
ofisler vb.) binanın havalandırması, temas ve bulaşma riskini azaltmak amacı ile sık sık
açık tutulur.
3. Sabun ve kağıt havlu ve dezenfektan tedariki düzenli olarak yapılmaktadır.
4. Okula giriş alanlarına hijyen paspasları ve pedallı alkol bazlı el antiseptiği stantları
yerleştirilmiştir.

Stantlarda

Sağlık

Bakanlığı
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kullanılmaktadır. Kullanımının sürekliliği idare tarafından kontrol edilmektedir. Okula
giriş noktasında temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılmaktadır.
5. Sağlık Bakanlığı Rehberi uyarınca sınıflar, atölyeler, yemekhaneler, konferans salonu,
spor salonu gibi toplu kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe kuralına
uygun olacak şekilde düzenlenmektedir.
6. Ortak kullanımdaki sebil cihazları kaldırılmış ve çay ocaklarımızın kullanımı kısıtlanmış
ve yönergelerle belirlenmiştir. Tüm öğrenci ve çalışanların su mataralarını yanlarında
getirmesi beklenir. Zorunlu hallerde su ihtiyacı okul tarafından desteklenir.
7. Tüm koridorlarda maske ve mendil atıkları için temas gerektirmeyen, üstü kapalı ve
pedallı hijyen çöp kovası bulunur.
8. Tüm okul bölümleri için el yıkamanın önemini vurgulayan, uygun maske kullanımını
gösteren, sosyal mesafenin önemini hatırlatan, el yıkama adımlarını açıklayan,
öksürme ve hapşırma adabını hatırlatan posterler hazır durumdadır.

TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ
Bina temizlik ve dezenfeksiyonu hazırlanan okul hijyen ve sanitasyon planına uygun olarak
gerçekleştirilir. Bina temizlik ve dezenfeksiyon planında «Sık dokunulan alanlar» «Minimum
dokunma yüzeyleri» ayırımı yapılarak ne şekilde temizlik ya da dezenfeksiyon gerektiği tarif
edilir. Planın uygulanması ve sürdürülmesi kontrol listeleri ile denetlenir. Yüzey temizliği ve
dezenfeksiyonunda Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki kriterleri karşılayan ürünler
kullanılır.

Sık Dokunulan Alanlar
Bina hijyen ve sanitasyon planına uygun olarak masalar, kapı ve pencere kolları,
tırabzanlar, elektrik düğmeleri, sifonlar, kapı kolları, POS cihazı, telefon ahizesi, projektör,
klima ve televizyon kumandaları, gibi gün içinde çok sayıda temas edilen yüzeyler günde en
az dört kere temizlenir.
Servis araçlarında kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve rehber
korunağı her servisten sonra temizlenir. Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının
yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi, yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır.
Gereğinde sıklaştırılır. Araçların düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlanması ve
dezenfeksiyonu yapılır.
Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberindeki temizlik ürün
özelliklerini karşılayan malzemeler kullanılır.

Minimum Dokunma Yüzeyleri
Zemin temizliği günde iki kez yapılır. Minimum dokunma yüzeyleri tavan, duvar, perde, panjur
vb. ayda bir kez temizlenir. Gözle görülür bir şekilde kirlenme olması durumunda da bu sayılar
artırılır. Temizlik / dezenfeksiyon işlemi sırasında kuru paspas yerine nemli paspas kullanılır.
Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemi yapılmaz. Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılır.
Kusma, kanama vb. gibi durumlar nedeniyle yüzeylerin kan ya da vücut sıvısı ile kirlenmesi
durumunda eldiven takılarak kağıt havlu ile kirli yüzey temizlendikten sonra 1/10 sulandırılmış
çamaşır suyu dökülerek 5 dakika beklenir.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA ORTAMLARININ DÜZENLENMESİ

1. Okul risk analizi ve eylem planları pandemi ilan edilene kadar ve pandemi ilan edildikten
sonraki dönemde güncellenmiştir. Güncellemeler Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının
açıklamaları doğrultusunda süreklilikle devam etmektedir.
2. Ofis alanları ve bekleme alanları, sosyal mesafe kuralarına göre yeniden düzenlenmiş
ve işaretlenmiştir.
3. Eğitim ve çalışma ortamları, Sağlık Bakanlığı Rehberinde belirtilen sosyal mesafe
kuralları gözetilerek düzenlenmiş, alanlarda maksimum kaç kişi bulunabileceği
belirlenmiş ve işaretlemeleri yapılmıştır. Sınıflarda yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz
oturma düzeni planlanmış ve işaretlemeleri yapılmıştır. Pandemi döneminde
sınıflarımızda dersler sırasında öğretmen dahil öğrenciler arasında sosyal mesafe
olacak şekilde oturma düzeni oluşturulmuştur. Beden eğitimi dersleri için mesafe en az
2 metre olacak şekilde planlanmıştır.
4. Güncel Sağlık Bakanlığı Rehberi uyarınca; tüm çalışan ve öğrencilerin kuralına uygun
şekilde maske takması zorunludur. Öğrenciler ile 1 metreden yakın temas olasılığı olan
öğretmen ve diğer çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu ya da kullanması
gerekir.
5. Çalışanlar ve öğrenciler dinlenme zamanlarında da sosyal mesafeyi korumalı ve maske
takmayı sürdürmelidir. Öğrencilerin bu konuda desteklenmesi için eğitim materyalleri
ve oyunlar planlanmaktadır, nöbetçi öğretmenlerin konuyu takip etmeleri istenmektedir.
6. Ders saatleri, teneffüsler ve öğle yemeği araları öğrencilerin toplu halde bir araya
gelmelerini engelleyecek şekilde düzenlenmiştir.
7. Tüm çalışanlar ve öğrenciler ofislerde ve sınıflarda kendileri için belirlenmiş yerlerde
değişiklik yapmadan oturur.

Velilerimize Sağlık Bakanlığı Rehberinde yer alan “Bilgilendirme Formu ve
Taahhütname” iletilecek, taahhütname çıktısı veli tarafından imzalanarak okul açılışından
önce okula teslim edilmesi istenecektir (EK-1).
Okulda bulunan tüm çalışan ve öğrenciler kuralına uygun şekilde maske takmalı, maskeler
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Çalışanların kişisel koruyucu malzemeleri okul
tarafından temin edilir. Öğrenciler gün boyunca ihtiyaç duyacakları sayıda maskeyi yanlarında
getirir. Maskeler ventilsiz olmalıdır. Ventilli maske kullanmak isteyenler üzerine medikal maske
takmak zorundadır. Maskesi olmayanlar için bina girişinde maske bulundurulur. Kişisel
koruyucu malzemelerin stokları düzenli olarak takip edilir.
Okulumuzda pandemi döneminde, zorunlu haller dışında ziyaretçi kabul edilmemektedir.

Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında çalışan ve veliler sosyal mesafe ve maske
kullanım kurallarına uyar. Öğrencinin veli tarafından okula getirilip alındığı durumlarda;
mümkün olduğunca 65 yaş altı ve kronik bir hastalığı olmayan kişilerin öğrenciyi getirip
götürmesi ve bu kişinin aynı kişi olması sağlanmalıdır. Okula giriş/çıkış saatlerinde
öğrenciler okul binası dışında teslim alınıp bırakılır.

Sağlık Bakanlığı Rehberi gereği, öğrenci ve çalışanların devamsızlıkları takip edilerek,
olası devamsızlık artışları İl/ilçe Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezlerine
bildirilebilecektir.

Tüm öğrenci ve çalışanlara COVID-19’un bulaşma ve korunma yolları ile okulumuzda alınan
önlemler ile ilgili eğitimler verilerek konu ile ilgili bilgileri sürekli olarak güncellenecektir.

Okulumuz PDR birimi öğrenci ve çalışanların psikososyal destek ihtiyaçlarını saptamak ve
gerekli çalışmaları yürütmek üzere hazırlıklarını yürütmektedir. PDR biriminin çalışmaları
okula dönüş öncesinde başlayacak, oryantasyon haftasında yoğun bir şekilde
gerçekleştirilecek, eğitim-öğretim yılı içinde de devam edecek şekilde planlanmıştır.
Konuşulan dilin ve ses düzeyinin damlacık yolu ile bulaşmada önemli olduğu bildirildiğinden;
yüksek sesle yapılan aktiviteler tercih edilmeyecektir. Okulumuzda önceki yıllardan beri kurum
kültürü gereği ses düzeyinin kontrolü üzerinde de durulmaktadır.
Çalışanlar ve öğrenciler arasında oyun hamuru, kağıt, makas, kitap, kalem, cetvel vb. eğitim
malzemeleri kişiye özel olup, öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaması vurgulanır.
Paylaşılması durumunda öğrencinin ellerini yıkaması beklenir.

SAĞLIK KONTROLÜ
Tüm çalışan ve öğrencilerin bulaşıcı hastalıklar ile ilgili sağlık bilgisi güncellenir. Kendisi ya da bu dönemi
evde birlikte geçirdiği kişilerin:

 Covid-19 Belirtileri
 HES Kodu Bilgileri
 Covid-19 Tanısı Alan Kişiler ile Temas Bilgileri takip edilir.

Takip sonrasında COVID-19 hastalık şüphesi bulunan kişinin 184’ü araması ya da bir
sağlık kurumuna başvurması okul hemşiresi tarafından istenir. Kişinin durumu
netleşinceye kadar evde ya da hastanede izolasyonu beklenir ve takip edilir.

Öğrencilere, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan Covid-19 ile ilişkilendirilebilecek
belirtiler hatırlatılacaktır. Bu belirtileri olan ya da Covid-19 tanısı olan ya da temaslısı
olan öğrencilerin okula gönderilmemesi ve okula bilgi verilmesi istenecektir. Okula bu
nedenlerle gönderilmeyen öğrencilerin bir sağlık kurumuna yönlendirilerek, okula
gelmesinde sakınca görülmediğine dair hekim görüşü oluşana kadar evde istirahati
gereklidir. Okula dönüş bu yöndeki hekim raporunun okul hemşiremize iletilmesi ile
yapılabilecektir.
İnfluenza, döküntülü hastalıklar, konjonktivit gibi diğer bulaşıcı hastalıkların da
okullarda hızlı yayılabildiği dikkate alınarak, benzer hassasiyetlerin bu hastalıklarda da
sürüdürülmesi esastır.
Bu kapsamda alınacak önlemler velilerimize iletişim kanalları ile bilgi verilecek,
gereğinde güncellemeler yapılacaktır.
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COVID-19 TANISI ALAN ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN
TEDAVİ SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ
Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu tarafından “okula
dönmesinde sakınca olmadığı’na dair raporu ile okula ile kabul edilir.
Okula ilk geldiğinde önce okul hemşiresi tarafından değerlendirilir, hemşirenin uygun

görmesi sonrasında işine devam eder. İlgili idareci akışın gerçekleşmesini sağlar.

SEYAHAT UYGULAMALARI
Çalışanların ve öğrencilerin okul ile ilgili seyahat ve gezileri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı
06.03.2020 ve 17.03.2020 tarihli yazıları gereğince, okulumuzun tüm öğrencileri ve
çalışanlarına duyurularak zorunlu olmadıkça spor müsabakası, yarışma, sempozyum
konferans, proje, uluslararası toplantı ve benzeri etkinlikler kapsamında yurt içi ve yurtdışına
dışına seyahat etmemeleri istenmiştir.

Servis aracı ile ulaşım gerektiğinde, servis kullanım yönergelerine uyulur. Sağlık vb.
nedenlerle ilişkili zorunluluk olmadığı sürece yurt dışı seyahat tavsiye edilmemektedir.
Yurt dışından dönecek çalışan veya öğrenci olması durumunda 14 günlük izolasyon
ve okul hemşiresinin değerlendirmesi sonrasında okula başlayabilecektir. (Çalışan ve
öğrencilerin aile fertlerinden birinin yurt dışından dönme ya da uluslararası katılımlı bir
toplantıya katılma durumu var ise aynı değerlendirme uygulanır.)

OKUL ORTAMININ DÜZENLENMESİ

OKULA GİRİŞ / ÇIKIŞ
 Okula giriş yapacak çalışanların ve öğrencilerin fiziksel mesafeyi gözeterek giriş–çıkış
yapabilmeleri önemlidir, bu nedenle kapıda yığılmaların önlenmesi için uyarı ve
işaretlemeler yapılmıştır.
 Binaya giren herkes hijyen paspasına basıp, pedallı antiseptik standında ellerini
temizleyip, ateşi ölçüldükten sonra giriş yapar.
 Okula girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılır.
 Okula giriş sırasında ateş, öksürük, nefes darlığı belirtileri gözlenen kişiler okul
hemşiresine bildirilecektir.
 Çalışan ve öğrenci dışındaki kişilerin zorunlu haller dışında okula giriş yapmaması
esastır.

OKUL ORTAMINDA ALINAN TEDBİRLER
 Sınıflar ve tüm çalışma ortamları (ofisler,atölyeler vb.) T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli
Eğitim Bakanlığının kararları doğrultusunda sosyal mesafeye uygun işaretlemelerle
düzenlenir.
 Tüm çalışma ortamlarının (ofis, sınıf, atölyeler, tuvalet alanları vb.) kapı ve pencereleri açık
tutularak temasın azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanır. Tüm çalışma ortamlarının

havalandırılmasının plana uygun şekilde sürdürüldüğü kontrol edilir.

 Öğrencilere, çalışanlara ve velilere fiziksel mesafe, kişisel koruyucu malzeme kullanımı,
selamlaşma-vedalaşma alışkanlıkları, öksürme ve hapşırma adabı, el ve solunum hijyeninin
sağlanması ve korunması hakkında düzenli bilgilendirmeler ve hatırlatmalar yapılır.
 Tüm çalışan, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin kişisel koruyucu malzemelerini kullanım ilkeleri
doğrultusunda kullanmaları sağlanır.

 Kişisel bilgisayarlar, telefonlar, kumandalar, optik fareler, klavyeler ile ortak kullanılan
diyafon, mikrofon vb. her kullanımdan sonra; ortak kullanımda olan bilgisayar ve optik fareler
ilgili kişiler tarafından temizlenir. Bu materyallerin her kullanımı öncesi ve sonrasında eller

yönergeye uygun yıkanarak zaman planlaması buna göre yapılır.

 Tüm temizlik ekibi çalışanlarının görev alanı belirlenmiştir. Atıkların uzaklaştırılmasından
sorumlu çalışan, hijyen kurallarına uymak, kişisel koruyucu malzemelerini kullanmak ve atık
yönetmeliğini uygulamak üzere eğitim almıştır ve eğitim gerekliliklerini yerine getirmekle
yükümlüdür.

ÇALIŞANLARIN PANDEMİ DÖNEMİNDE TOPLANTI VE
EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ

 Toplantı ve eğitimler uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle gerçekleştirilmektedir,
ancak uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimler sosyal mesafe ve hijyen
kuralları göz önünde bulundurmak şartıyla minimum kişi ile gerçekleştirilir. Çalışanlara
korona virüsün yayılımının engellenmesine yönelik bilgilendirme faaliyetleri organize edilir.

SERVİS KULLANIMI

 Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kararlar
doğrultusunda planlanır.
Araçlar; sabah servisi öncesi, çalışan ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, benzer şekilde okul
çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden

sonra yarım saat havalandırılır. Bütün araçlarda kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp
poşeti bulundurulur. Araç kokusu kullanılmaz. El antiseptiği çalışan kullanımı içindir. Gereğinde
öğrencilerin güvenlik kurallarına uygun şekilde kullanmasına izin verilir.

Tüm araç sürücü ve rehberleri, araçlar boş bile olsa araca maskeli olarak ve el antiseptiği
uygulaması yaptıktan sonra biner. Sürücüye maske ve el antiseptiği kullanımı konusunda
eğitim verilmiştir.
Öğrenci ve çalışanlar her gün aynı koltuğa oturarak maskeleri takılı olarak seyahat eder. Sık

temas olan kapı tutmacı, koltuk arkası tutmaçları, kemer tokaları, kol dayama ve rehber
korunağı her yolculuktan sonra temizlenir. Temizlikte Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen
klor bazlı ürünler kullanılır.
Aracın süpürülmesi, perde ve koltuk başlıklarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin silinmesi,
yer döşemesinin temizlenmesi haftalık olarak yapılır. Gereğinde sıklaştırılır. Araçlarda
düzenli aralıklarla özel kimyasallar ile ilaçlama ve dezenfeksiyonu yapılır. Gereğinde ilave
ilaçlama uygulanır.

YEMEKHANE KULLANIMI

Yemekhanemizde sosyal mesafe kuralına göre aynı anda kaç kişinin yemek yiyebileceği
belirlenerek yemekhane girişine asılmıştır.
Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığından gelecek kararlar doğrultusunda yemek saatleri gruplara
göre ayrı ayrı olacak şekilde, masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak
şekilde düzenlenmiştir.
Tüm çalışan ve öğrencilerin yemekhane girişlerinde yemekten hemen önce ve yemekten hemen
sonra el hijyeni sağlamış olması esastır. Bu amaçla yemekhanedeki lavabo ünitelerine ilave
olarak antiseptik stantları ilave edilmiştir.

 Kişilerin hergün aynı masada yemek yemelerine dikkat edilerek planlama
yapılacaktır. Pandemi döneminde self servis olmayacaktır. Masalarda açıkta
baharat, kürdan, tuz, ekmek ve peçetelik bulundurulmayacaktır.

.

TEDARİKÇİ FİRMALARLA İLGİLİ SÜREÇLER
Temizlik, sarf malzeme vb. tüm ihtiyaçlar kontrollü bir şekilde tedarik edilerek korunaklı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine uygun olacak şekilde muhafaza edilmektedir.
Firma seçimlerinde, tedarik zincirindeki her bir tedarikçinin bütünlüğü ve sağlamlığı
hakkında araştırma yapılır.

DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA DÜZENİNDE
ÇAY OCAKLARININ KULLANIMI
 Çay ocaklarımızdan hijyen eğitimi almış çalışan sorumludur. Çalışanlar
aşağıdaki noktalara dikkat ederek çay ocağını kullanabilir.
 Çay ocağı alanına aynı anda birden fazla kişi bulunmamalıdır. Kapıda
beklerken sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.
 Alana girmeden önce eller yıkanmalı çıkarken antiseptik ile tekrar temizlenmelidir.
 Tek kullanımlık karton bardaklar kullanılmalıdır. Ziyaretçilerimize çay-kahve

ikram edilememektedir.

KÜTÜPHANELERİN KULLANIMI
 Kütüphane kullanımı pandemi döneminde sınırlandırılmıştır.
 Kütüphanelerimizde maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması
ile ilgili önlem ve işaretlemelere uyulacaktır. Bu dönemde kütüphanelerin
havalandırmaları kapı ve pencereler açık tutularak yapılacaktır.
 Böylece kapı kollarına temas da azaltılmış olacaktır.



YAZICI ALANLARININ KULLANIMI
 Yazıcı kullanımı öncesi ve sonrasında eller yıkanarak ya da
antiseptik ile temizlenmelidir.
 Yazıcı alanlarında tek başına bile olsa maskesiz
bulunmamalıdır.
 Sosyal mesafeye uyulmalıdır.

İŞLEYİŞ SIRASINDA
UYGULANACAK FAALİYETLER

Tüm öğrenci, çalışan ve velilerin destek ve eğitim ihtiyacı, uygulanan ihtiyaç
analizleri sonuçlarına göre şekillendirilir.
Eğitimler görsel materyallerle ve müfredat içindeki düzenlemelerle desteklenir.

Bu eğitimler aşağıdaki başlıklar altında yer alır:

Çalışan sağlığı ve iş güvenliği
Okul güvenliği
Psiko destek çalışmaları (Stresle baş etme, uyum ve oryantasyon vb.)
Fiziksel sağlık
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi

PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

Önleyici çalışmalar, pandemi sürecine dair duyguların takibi, yönetimi ve krize
dönüşmesinin engellenmesini içermektedir. Uyum çalışmaları ise pandemi
sonrasında okula uyum süreçlerinin desteklenmesine odaklanır. Öğrencilerin
hayatlarındaki her değişim bir stres ve kaygı sebebi olabilir. Pandemi sonrasında
okula yeniden dönüşte karşılaşacakları değişimler, sosyal mesafenin getirdiği
yeni uygulamalar ve sosyal ilişkiler başta olmak üzere iletişim kurmanın yeni
yollarına adapte olma gibi süreçler bu kapsamda öncelikli olarak ele alınacaktır.
Öğrenciler olduğu gibi veliler de sürecin evdeki boyutunu doğru yönetebilmek ve
öğrencileri destekleyebilmek üzerine bilgilendirilecektir. Ayrıca yeni durumlara
adapte olma, pandemi sonrası değişen sınıf ortamı ve öğrencilerle iletişimi sosyal
mesafeden de aynı nitelikte sürdürebilme gibi başlıklarda öğretmenlerle ve kurum
çalışanları ile çalışmalar gerçekleştirilecektir. Okula yeni kayıt olan öğrencilerin
uyum süreçleri de planlanan oryantasyon çalışmaları ile takip edilecektir.

