ÖZEL BİLGE OKULLARI
ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL EYLEM PLANI
Okul genelindeki normalleşme sürecinde, Salgın Hastalıkların (COVID-19 vb.) Kurumumuz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımız üzerinde bulaşını
sınırlamak amacıyla tüm çalışanlarımızın Sosyal mesafe (min.1,5 metre) – Maske kullanımı – Hijyen kurallarını gözeterek aşağıdaki plan
çerçevesinde hareket etmesi ve ekli kılavuzdaki bilgiler ışığında çalışması önem arz etmektedir.
Bu kapsamda tüm öğrencilerimizin, çalışanlarımızın kendisi ve arkadaşlarını koruması adına anılan önlemlere titizlikle uymasını rica ederiz.

FAALİYET/ BİRİM

Okulumuza girişler

İdare Yönetimi

YAPILACAK OLAN EYLEM

İLGİLİ BİRİM

TERMİN

Okul girişine sosyal mesafe işaretleri konulur. Okulumuza gelen tüm çalışan Okul Müdürü/
ve ziyaretçilerimizin ateş ölçümü yapılacaktır. Ölçülen vücut sıcaklığı değeri Nöbetçi Öğretmenler
38°C ve üzeri olan kişilere giriş izni verilmeyip, ilk ölçümden en az 15 dakika
sonra tekrar ölçülmesi, vücut sıcaklığı değeri hala 38°C derece ve üzeri olan
kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır.

İkinci bir duyuru
yapılana kadar
sürekli

Servis kullanan her öğrencinin servise binişi sırasında görevli kişi tarafından
ateşleri ölçülecek ve sonrasında gerekli uygulamalar yapılacaktır. Servis
kullanan öğrenciler servise biniş/inişlerde sosyal mesafeye dikkat edecekler,
maskesiz olmayacaklar, servis oturma planında kendileri için belirlenmiş
koltuklara oturacaklardır.
Tüm çalışanlarımıza ve maskesi olmayan öğrenci ve ziyaretçilerimize girişte
maske verilecek, çalışanlarımız, öğrenci ve ziyaretçilerimiz okulumuzun
tamamında maske kullanacaktır. Girişte el antiseptikleri kullanılacaktır.
Ziyaretçilere verilen kartlar her seferinde dezenfektan ile silinecektir.
Öğrenci ve personelin devamsızlıklarının takip edilmesi, devamsızlığın devam
etmesi durumunda veli ve personel ile iletişime geçilip hastalık sebebinin
öğrenilmesi gerekmektedir. Salgın hastalık ( Covid-19 ) hastalığı ile bağlantısı
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var ise gerekli kontrollerin alınması. Öğretmen, okul çalışanları ve öğrencileri
salgın hastalık tanısı konulduysa 14 gün izolasyon kurallarından sonra kuruma
girişi sağlanacaktır. En ufak bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci ve okul
çalışanı 48 saat boyunca asla okula kabul edilmez. Kişinin okula devamı gerekli
raporların kuruma teslim edilmesi gerçekleşir. Okul içerisinde hastalığı tespit
edilen öğrenci, öğretmen veya okul çalışanı ayrı biz sanitasyon odasına alınır
ve hasta kişi gidişinden hemen sonra oda tamamen dezenfekte edilir ve
havalandırılır. Ailelerin salgın hastalık belirtisi olan çocukları eğitim kurumuna
göndermez ve bu durumdan eğitim kurumu yönetimine haberdar eder.
Öğrenci, öğretmen ve okul çalışını içlerinde Covid-19 belirtisi gösteren
kişilerin izolasyonu sağlanmış bir odaya alınması ve sağlık kurumlarına haber
verilmesi sağlanacaktır. Okula velilerin girişi zorunlu hallerde dışında
yapılmayacaktır. Okula giriş ve çıkışlarda çocukların teslimi belirlenen girişçıkış noktalarından yapılır.
Yemek saati için düzenleme yapılarak, yoğunluk olmasının önüne geçilecektir.
Her birim/sınıf için belirlenecek saat dilimi ilan edilecektir.
Yemekhane girişinde herkesin el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.
Masalar en fazla 2 kişi masanın zıt köşelerinde oturacak şekilde
düzenlenecektir. Her kullanımdan sonra masalar dezenfektanla silinecektir.

Yemekhane

Yemekhane içerisindeki tuzluk, baharat, sürahi vb. temas gerektiren eşyalar
kaldırılacak, bunların yerine tek kullanımlık pet şişede su, tuz, baharat
kullanılacaktır. Çatal, bıçak, kaşık ve peçete poşet içerisinde verilmeye devam
edilecektir.
Yemek salonu ve yemek hazırlık alanlarının zemini her gün sonunda ve ihtiyaç
oldukça 1/10 oranında Sodyum Hipoklorid ile dezenfekte edilir. Her öğün
sonrasında masa, servis tezgahları çok amaçlı konsantre solüsyon ile
temizlenir ve dezenfekte edilir. Temizlik ve gıda malzemelerinin tedarik
edilmesi konusunda yaşanabilecek her hangi bir sıkıntı oluşmasına gerekli
stoklar çalışmaları yapılır.
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Yemek servisinde görev alan çalışanlar mutlaka maske, bone, eldiven Okul Müdürü
kullanacaktır.
Yemekhane Personeli

Su Sebilleri

Okul Binası

Derslikler

Çalışma Ofisleri
Öğretmen Odaları

Okulumuz bünyesinde kullanılan su sebilleri, kontrol edilmesi güç ve bulaş Genel Müdür
riski yüksek olduğundan, ikinci bir duyuruya kadar kullanıma kapatılması, Okul Müdürü
öğrenci ve çalışanlarımıza kapalı şişede su verilmesi sağlanacaktır.
Okul Müdürleri
Muhasebe Müdürü
Okul binasının içine 4 metre kareye 1 kişi düşecek şekilde kişi girişine izin Okul Müdürü
verilecektir. Tüm faaliyet planlamaları özel grupların erişilebilirliği dikkate
alınarak hazırlanmıştır.
Sınıflar her gün yapılan düzenli temizlik sonrasında, her akşam dezenfekte Okul Müdürü
edilir. Sınıfların zemini ıslak sistemle 1/10 oranında Sodyum Hipoklorid ve
masa üstleri, kapı ve pencere kolları ise EPA onaylı yüzey dezenfektanı ile
temizlenir. Gün sonunda yapılan bu işlemlerin yanında gün içinde sık
dokunulan yerler sık sık temizlenir. Sınıflarda Pano ve ekranlarda görünür
alanlarda hijyen ve sanitasyon bilinci olan afiş ve posterler asılmıştır.
Sınıflarımızda sıra mesafelerimiz 1 metre olarak yüz yüze eğitime uygun ve
çapraz oturma düzeni uygulanmıştır. Her öğrencinin kendine ait bir sıra
düzeni sınıflarımızda ayarlanmıştır. Dersliklerde yüksek sesle yapabilecek
aktiveler salgın hastalık boyunca önlenmiştir. Salgın hastalık dönemlerinde
kitap, kalem vb. eğitim malzemelerinin kişiye özgü olması öğrenciler arası
malzeme alışverişinin yapılmaması gerekmektedir. Öğrencilerin ders
aralarında toplu halde bulunmaması için teneffüsler sıra ile çıkışı yapılacaktır.
Sınıflar gün içinde ve gün sonunda havalandırılır.
Çalışma ofislerinde ve öğretmen odalarında 1,5 metre mesafeye uyacak Genel Müdür
şekilde düzenleme yapılacak, Birim yöneticisinin gerek görmesi halinde başka Okul Müdürü
bir odada, diğer bir bölümde, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma vb. Birim Sorumluları
uygulama ile önlem alınacaktır.
Çalışma ofisleri her gün mesai bitiminde temizlenecektir ve havalandırılır.
Okul Müdürü
Destek Hizmetler
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Atölyeler ve
Laboratuvarlar

Toplantılar

Tuvaletler

Kronik Hastalığı
bulunan çalışanlarımız

Esnek Çalışma
Uzaktan Çalışma

Çalışma ofislerinde masalar üzerinde klasör, dosya, evrak vb. olmaması Tüm çalışanlar
bunların dolaplarda, çekmecelerde muhafazası temizlik ve hijyen açısından
önem arz etmektedir. Kalem, zımba, delgeç vb. eşyalar ortak
kullanılmamalıdır. Zorunlu hallerde dezenfekte edilmelidir.

Sürekli

Atölyeler ve laboratuvarlar her gün yapılan düzenli temizlik sonrası her akşam
dezenfekte edilir ve düzenli bir şekilde havalandırılır. Atölyeler ve
laboratuvarlarda bulunan çalışma tezgahları, deney masaları, laboratuvar
malzemeleri, el aletleri kullanış sıklıklarına göre dezenfekte edilir. Atölye ve
laboratuvardaki lavabo kişisel temizlik amaçlı olarak kullanılması
kapatılmıştır.
Toplantılar olabildiğince video konferans yoluyla yapılmaya devam edecek,
zorunlu hallerde yapılması gereken yüz yüze toplantılarda da sosyal mesafe
kurallarına riayet edilecektir. Toplantılarda maske kullanılacaktır. Toplantı
salonu sık sık havalandırılacaktır.
Giriş ve çıkışlarda el dezenfektan kullanımı sağlanır. Salgını hatırlatıcı afiş ve
posterler bulunur. Kullanım sonrasında tuvaletlerin dezenfekte edilir. Her gün
sonunda ise Sodyum Hipoklorid bazlı deterjanla temizlenir.
Kronik rahatsızlığı bulunan ve süreç boyunca uzaktan çalışan, izinli olan vb.
çalışanlarımız, rahatsızlık durumlarını gösterir evraklarını (Doktor raporu,
tahlil, tetkik vb.) bir dosya ile genel müdür onayı ile işyeri hekimimize
ulaştıracak, işyeri hekimimiz de konuyu Kontrol Önlemleri Hiyerarşi Ekibi
gündemine alacak, komisyon kararı ile çalışıp çalışılmayacağına karar
verilecektir. Karar, ilgili çalışana ve birim amirine duyurulacaktır.
İşyeri çalışma ortamının sosyal mesafe şartlarını sağlayan birimlerimiz için
esnek/uzaktan çalışma sistemi sonlandırılmıştır.
Sosyal mesafe şartlarını taşımayan (1,5 metre mesafe) ofis ortamları için
genel müdürün inisiyatifinde uzaktan çalışma yapabilecektir.
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Okulumuz bünyesinde bulunan mescitte vakit namazları, TC. Okul Müdürü
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planında belirtildiği üzere (Aksi bir karar
alınmadığı takdirde) fiziki mesafeyi korumak, maske kullanmak şartıyla
kılınabilecektir.
Mescitlerin kullanımı

Mescit her sabah ve her vakit namazından sonra dezenfekte edilecektir.

Okul Müdürü

Abdest alınan mekanlar, her vakit namazı sonrasında deterjanlı su ile Okul Müdürü
temizlenecektir.

Covid-19
Vakası/Şüphesi
Eğitim
Kantin

Personel ve Öğrenci
Servisleri

Sosyal Alanlar

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın kendilerinin, yakınlarının ya da temas
ettikleri diğer kişilerden birinde Covid-19 testinin pozitif çıkması, şüphe ile
hastaneye yatırılması durumlarında Kontrol Önlemleri Hiyerarşi Ekibi (Genel
Müdür)ne bildirilmesi zorunludur.
Temizlik, yemekhane çalışanlarına Okul Müdürü tarafından Covid-19
kapsamında uyulması gereken kurallara ilgili eğitim verilmiştir
Para ile temas engellenecek kantin personeli bu konu hakkında
bilgilendirilecek. Kantin girişinde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulacak
personel maske bone ve eldin kullanılacaktır.
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Kantin Personeli

Sürekli

Öğrenciler ve personeller servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına Servis Personeli
uygun davranılacak. Salgın hastalık belirtisi gösterilen öğrenci ise velisi
bilgilendirilerek sağlık kurumuna yönlendirilecek. Her öğrenci kendi
belirlenen sabit koltuğuna oturulacak, serviste yiyecek içecek kullanılmayacak
ve yüksek sesle konuşulmayacak. Klima bakımı düzenli olarak yapılacaktır.
Her kullanımdan sonra araç dezenfekte edilmeli.
Sosyal mesafe kurallarını, maske kullanımı hakkında afiş ve posterler ile Nöbetçi Öğretmen
bilgilendirmeler yapılacak.
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Açık Oyun Alanları

Kütüphane

Su Deposu

Sosyal mesafe kurallarını, maske kullanımı hakkında afiş ve posterler ile
bilgilendirmeler yapılacak. Su birikintisi oluşumu engellenecektir. Teneffüs ve
diğer açık alan etkinlerinde sorumlu nöbetçi öğretmen sürekli uyarılarda
bulunacaktır.
Genel hijyen ve sanitasyon uygulamaları ve salgın dönemlerinde aldığı
tedbirler geçerlidir.

Okul Müdürü ve Sürekli
Nöbetçi Öğretmen

Kütüphaneden
Sorumlu Öğretmen

Yeni su deposu alımında TS EN 1508, TSE K 304 standartlarda alınacaktır. Okul Müdürü
Temizlik ve dezenfekte işlemi konun gereklerince düzenli bir şekilde yapılacaktır.

Ersin BEKİROĞLU
İlkokul Müdürü

Harun TÜYLÜ
Ortaokul Müdürü
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