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1. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNE YÖNELİK ALINMASI GEREKEN GENEL
ÖNLEMLER

COVID-19'un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. İş yerleri, çalışanlar ve
müşterilerine COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler.

İş yerlerinin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken
önlemlerle ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, sosyal mesafe, maske kullanımı) asılmalı ve
aşağıdaki önlemler alınmalıdır. İş yerlerinin girişinde ve içeride el antiseptiği
bulundurulmalıdır.

· Kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek
basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak
asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir
blokaj materyali de olabilir.

· İş yeri giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı,
girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1
metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

· Çalışan ve müşteri dahil iş yerinin büyüklüğü ve özelliğine göre metrekare
(4/6/8/10 metrekareye 1 kişi) başına kişi sayısı planlanarak içeriye müşteri alınmalıdır;

Ø 4 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Ayakkabı ve çanta satışı yapan
esnaflar, bakkallar, büfe, kantin ve bayiler, kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda
satış yerleri, kitap ve kırtasiye mağazaları, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler,
kuyumcu, bijuteri ve saatçiler, oyuncak mağazaları, terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri, kuru
temizlemeciler, beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları,
akaryakıt istasyonları, elektronik ve telekomünikasyon mağazaları, elektrik, su, doğalgaz vb.
tesisatçılar

Ø 6 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Spor salonları ve fiziksel aktivitelerin
yapıldığı diğer yerler

Ø 8 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Müzeler, AVM'lerdeki iş yerleri,
market ve süpermarketler

Ø 10 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: AVM ve plazalar
· İş yeri girişinde/içeride uygun yerlerde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el

antiseptiği veya en az %70'Lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.
· El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman

dolu olması sağlanmalıdır.
· İş yerlerine maske takılarak girilmeli ve içeride maske takılması sürdürülmelidir.
· İş yerlerine misafir alınmamalıdır.
·Müşterilerin ürünlerle el temasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
· Personeli korumak için mümkünse tezgâhlar ve müşteri alanı arasına şeffaf bir

bariyer yerleştirilmelidir.
· İş yeri içerisinde müşterilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin

verilmemelidir.
· Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1 metre) olacak şekilde yer

işaretlemesi yapılmalıdır.
·Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenmelidir.
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· İş yerlerinin kafeteryaları ve kantinlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan kantin  ve kafeteryalarla iLgiLi uyarılar
dikkate alınmalıdır.

· İş yerleri içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan ofislerde alınacak korunma önlemleri ile ilgili
uyarılar dikkate alınmalıdır.

· İş yerlerinin temizliğinde, İş yerlerinin havalandırılmasında Sağlık Bakanlığı
tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan “COVID-iq
Kapsamında KLima/İklimlendirme Sistemlerinde ALınacak Önlemler"e uygun hareket
edilmelidir.
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2. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNDE PERSONELE YÖNELİK ALINMASI
GEREKEN GENEL ÖNLEMLER

· İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa COVID-19'dan sorumlu bir personel
görevlendirilmelidir.

· Personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan 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.

· Personelin tümü kuralına uygun olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde maske
takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmelidir. Yeni maske takılırken eller
yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.

·Müşteri  ile  en  az  1  metre  sosyal  mesafe  korunmalıdır.  Müşteriye  ürünün
tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz
koruyucu da kullanılmalıdır.

· 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 el
antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun
yeterlidir.

· Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için,
temizlik personeli, bulaşık yıkayanlar, et ve et ürünleri ile paketlenmemiş gıda satışında çalışan
personel haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemektedir. Personel eldivenli iken
herhangi bir yere dokunmamalıdır.

· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır.
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı,
ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

· 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 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi"nde yer alan kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

· Güvenlik görevlileri için “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan güvenlik
görevlileri ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.
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3. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNDE MÜŞTERİLERE YÖNELİK ALINMASI
GEREKEN GENEL ÖNLEMLER

·Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması
beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. Bu bilgilendirme afişinde;
ateşi 38 oC'dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan /
gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmayacağı, COVID-19 belirtileri
olanların da sağlık kurumluna gitmeleri gerektiği bilgileri yer almalıdır.

·Müşterilerden iş yerine grup halinde girmemeleri istenmelidir.
·Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’ük alkol içeren

kolonya kullanmalıdır.
·Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi

korumaları hususunda uyarılmalıdırlar.
·Müşteriler iş yerlerinde ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun

maske takmazdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeteredir.
Bunu yaparken bez maske kuranımı kurallarına uyulmalıdır.

·Müşteriler satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmamak,
iş yerinde bu konuda alınan önlemlere uyulmalıdır.

·Müşteriler iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere ve ürünlere
dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az %70'kk kolonya kullanılmalıdır.
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4. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERİ VE KURUM/ KURULUŞLARIN YEMEKHANE VE
DİNLENME ALANLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19'un ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması
sırasında ortaya çıkan damlacıklar yolu ile olur. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden
ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle el
hijyeninin yanı sıra, ellerin sık temas ettiği yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu salgının
kontrolü için önemlidir.

4.1. Genel Önlemler

· Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine COVİD-19 ile ilgili alınması gereken
önlemleri içeren afişler asılmalıdır.

· Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.
· Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralları göz önünde

bulundurulmalı, bekleme sıraları için 1 metrelik güvenlik şeritleri yerlere yerleştirilmeli,
yemekhanede fiziksel mesafeyi belirleyen uygun işaretlemeler yapılmalı ve çalışanların buna
uymaları sağlanmalıdır.

· Yemekhane ve dinlenme alanlarında yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.
·Maskeler çıkarılırken Lastiklerinden tutulmalı, dış yüzeyine dokunulmamalı, maske

Lastiklerinden tutularak takılmalıdır.
· Yemekhane masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde

(tercihen 2 metre) düzenleme yapılarak çapraz bir şekilde oturmalıdır.
· Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli

ve aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı, çay içme molalarında da benzer
kurallara dikkat edilmelidir.

· Yemeğin yemekhane dışında bir yerde yenilmesi durumunda yemek yiyenler
arasında en az 1 metre mesafede bulunması sağlanmalıdır.

·Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, Limon sosu, nar ekşisi vb. ürünler
kaldırılmalı, tuz ve baharatlıklar tek kullanımlık şekilde verilmelidir.

· Ekmekler paketli rol ekmek şeklinde verilmelidir.
· Yemek servisinde kullanılan tüm araç gereçler her kullanım sonrasında yıkanmalı

ve bir sonraki kullanıma kadar temiz bir yerde muhafaza edilmelidir.

4.2. Ortam Havalandırması, Temizliği ve Dezenfeksiyonu

· Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/Lavabo olanağı sağlanmalı ve el
yıkama alanları artırılmalıdır.

· Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye
boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının
uygulanmasına imkân veren düzenlemeler yapılmalıdır.

· Yemekhane ve dinlenme alanları kapı ve pencereler açılarak yeterli ve düzenli
havalandırılmalı ve günlük temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.

· Yemekhanenin temizliği her yemekten sonra yapılmalı, eller ile sık dokunulan
yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1/100
oranında sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu tuvaletler ve
Lavaboların temizliği sık yapılmalı, temizlik sonrası 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu
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(Sodyum hipoklorit Cas N07681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı kullanılmalıdır.
· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken

maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey
dezenfektanları kullanılabilir. http:z/cbs.cevresaglik.
gov.tr/cevresaglik/biyosidal/dezenfektan.aspx
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5. COVID-19 KAPSAMINDA HALKA AÇIK ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU

COVID-19'un ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması
sırasında ortaya çıkan damlacıklar yolu ile olur. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden
ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle el
hijyeninin yanı sıra, ellerin sık temas ettiği yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu salgının
kontrolü için önemlidir.

5.1. Tanımlar

Temizlik: Yüzeylerden gözle görünen kirin uzaklaştırılması işlemidir. Tek başına
mikroorganizmaları öldürmemekle birlikte, virüs dahil tüm mikroorganizmaların miktarını
azaltarak enfeksiyon riskini azaltır.

EL Hijyeni: El yıkama veya el antisepsisi işlemlerini içerir.

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.

Antisepsi: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. Antiseptik:
Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldüren kimyasal maddelerdir.

Sterilizasyon: Mikroorganizmaların tamamının öldürülmesi işlemidir.

5.2. Yer ve Yüzeylerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Oteller, alışveriş merkezleri, okullar, bankalar, toplu taşıma araçları ve benzeri halka
açık alanlarda; elle sık dokunulan yüzeyler (sifonlar, musluklar, kapı kolları, kapı zilleri, oyun
alanları, merdiven tırabzanları, bilgisayar klavye ve fareleri, okul/ derslik sıraları, yemek
masaları, toplu taşıma araçlarında el tutacakları, POS cihazı, asansör-elektrik düğmeleri,
telefon ahizesi, klima ve televizyon kumandası, bataryalar vb.) ve tuvaletler sık temizlik ve
dezenfeksiyonu gereken yüzeylerdir.

· Halka açık alanların temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalıdır. Sık
kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.

· Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz
çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

· Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun kullanılması yeterlidir.
· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun

şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60°C'da
yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir.

· Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
· Eller ile sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan ile

temizlik yapıldıktan sonra 1/100 oranında sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı)
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre)
kullanılabilir.
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· Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için
kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70'Lik alkolle silinerek dezenfeksiyon
sağlanmalıdır.

· Kusma, kanama vb. gibi durumlar nedeniyle yüzeylerin kan ya da vücut sıvısı ile
kontaminasyonu durumunda eldiven takılarak kağıt havlu ile kirli yüzey temizlendikten sonra
1/10 sulandırılmış çamaşır suyu dökülerek 5 dakika beklenmelidir. Daha sonra kirlenen yüzey
paspaslanmalıdır. Kullanılan eldiven, kağıt havlu veya bezler kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır.
Çamaşır suyundan etkilenebilecek yüzeylerde eldiven takılarak kağıt havlu ile kirli yüzey
temizlendikten sonra %70'Lik alkol dökülüp en az 1 dakika kuruması beklendikten sonra rutin
temizlik yapılmalıdır.

· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken
maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey
dezenfektanları kullanılır. http:z/cbs.cevresaglik.
gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

· Halka açık alanlarda temizlikte oluşan atıklar ile kullanılmış maskeler ve diğer kişisel
koruyucu ekipman evsel atık olarak toplanmalıdır.

· Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ve açık havanın dezenfeksiyonunun
hastalığın bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur. Bu nedenle el değmeyen bu
tür alanların dezenfeksiyonu gerekli değildir. Bu alanların (yerler, yollar, caddeler, sokaklar) su
ve deterjanla temizliği yeterlidir. COVİD-19'dan korunma kapsamında dezenfeksiyon amacıyla
herhangi bir uygulama (dezenfeksiyon tüneli, dezenfektan püskürtme, dezenfektan paspası,
ULV dezenfeksiyonu vb.) yapılmamalıdır. Bu tür uygulamalar insan ve çevre sağ Lığı açısından
zararlıdır. Kullanılan kimyasal maddelere maruz kalan kişilerde başta astım atakları, alerjik deri
reaksiyonları olmak üzere sağlık sorunları gelişebilir. Bu amaçla kullanılmak üzere, T.C. Sağlık
Bakanlığı tarafından ruhsat verilen herhangi bir kimyasal, madde yoktur.

· Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında kuru süpürme veya yüksek basınçlı su
veya kimyasal püskürtme aerosol oluşumuna neden olduğundan bu tür uygulamalardan
kaçınılmalıdır.

· Dezenfektanların fazla kullanımı uygulayıcı ve çevre için toksik olduğundan,
gereksiz kullanımdan kaçınılmalıdır.

· Çamaşır suyu gibi Klorlu dezenfektanların doğrudan insan üzerine kullanımı toksik
ve sakıncalıdır.

· Dezenfektanlar iyi havalanan alanlarda hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin
alanlarda muhafaza edilmelidir. Çamaşır suyu, tuz ruhu, sirke gibi maddeler deterjanlarla vb.
karıştırılarak kullanılmamalıdır.

5.3. Temizlik Personelinde Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kullanımı ve El Hijyeni

· Temizlik yapan personel iş forması giymeli, tıbbi maske ve eldiven
kullanmalıdır.

·Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken
Lastiklerinden tutulmalı, dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske Lastiklerinden tutularak
takılmalıdır.

· Temizlik sonrası personel maskesini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı,
yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmeli ve ellerini en az 20 saniye boyunca su
ve sabunla yıkamalıdır.

· Kirli eldivenli ellerle diğer yerlere dokunulmamalı, eldivenler işlem bittikten
sonra çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır.

· Eldiven çıkarıldıktan sonra mutlaka 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayarak
el hijyeni sağlanmalıdır. Yıkanamadığı durumlarda eller gözle görünür derecede kirli olmamak
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kaydıyla alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
· İş forması kirlendikçe ve günlük olarak yıkanmalıdır. Yoğun kirlenme

olabilecek işlemlerde iş forması üzerine önlük giyilmesi önerilir.

5.4. Havalandırma ve Klima Kullanımı

· Kapalı alanı bulunan işletmelerde, kapalı alanların havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan “COVİD-19 Kapsamında
Klima/iklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket edilmelidir.

5.5. Elektronik Aletler

· Klor bileşikleri bazı yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Bu nedenle ekranlı
araçlar ve ilgili parçaları (klavye, fare, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb.) dahil olmak üzere
kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamının hijyeninin sağlanması amacıyla önce nemli
bezle silinerek temizlenmelidir. Dezenfeksiyon için en az % 70'Lik alkol kullanılmalı, yüzeyde
en az 1 dakika kalması sağlanmalıdır.

· Elektronik aletler için silinebilir kılıflar kullanılabilir.

5.6. Tuvalet-Lavabolar

· Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlerde el kurutma makineleri kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık kağıt havlu

sistemine geçilmelidir.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.
· Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Tuvalet giriş kapıları otomatik olmalı, otomatik kapı yoksa kapı kollarına temastan

önce ve sonra kullanılmak üzere girişe el antiseptiği konulmalıdır.
· Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve Lavaboların temizliği sık yapılmalı,

temizlik kontrolleri kayıt altına alınmalıdır. Bu alanlarda temizlik sonrası 1/10 oranında
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas N07681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı
kullanılmalıdır.

· Toplu tuvalet alanlarındaki egzoz fanları çalışır halde tutularak bu alanların negatif
basınçta tutulması sağlanmalıdır. Alafranga tuvaletleri kullandıktan sonra mutlaka kapağını
kapatıp sifon çekilmelidir.

5.7.  Tekstil Malzeme ve Yüzeyler

· Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak
özelliğe sahip makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.

· Tekstil ürünler normal deterjanlar ile en az 6o°C'da yıkanmalıdır.
· Tekstil ürünler toplanırken silkelenmemelidir.
· Hastane dışı ortamlarda kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık

yüz koruyucu evsel atık olup çöp kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan malzeme
(gözlük ve yüz koruyucu) %70'Lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. Çok
kullanımlık tekstil önlükler en az 6o°C'da yıkanıp tekrar kullanılabilir.
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5.8. Hastane dışı tesislerde (Okul, otel, gündüz bakım evi, işyeri vb.) bulunan bir
kişinin COVİD-19 tanısı alması halinde ortam dezenfeksiyonu

· Hastanın bulunmuş olduğu alanlara giriş kısıtlanır. Alanın kapısı kapatılıp camlar
açılarak temizlik ve dezenfeksiyon öncesi en az bir saat (gece konaklanan odalar için 24 saate
kadar) havalandırılması önerilir.

·Özellikle sık dokunulan yüzeyler başta olmak üzere çalışma alanları, tuvaletler,
ortak kullanılan alanlar ve eşyalar temizlenip dezenfekte edilmelidir.

· Temizlik için tek kullanımlık bezlerin kullanılması önerilir.
· Sert yüzeylerde deterjan ile temizlik sonrası materyal uyumlu ise 1/100 oranında

sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas N07681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı
kullanılabilir.

· Çamaşır suyunun koroziv etki yapabileceği yüzeylerde dezenfeksiyon amaçlı en az
%70 oranında alkol kullanılabilir.

· 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/De7enfektan.aspx

· Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe
sahip makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.

· Tekstil ürünleri normal deterjanlar ile en az 6o°C'da yıkanmalıdır.
· Tekstil ürünleri toplanırken silkelenmemelidir.
· COVID-19 tanısı alan kişinin tesisi ziyareti/kullanımından sonra 7 günden fazla

zaman geçtiyse ek önlem alınmasına gerek yoktur. Rutin temizlik işlemlerine devam önerilir.
· COVID-19 hastasının bulunduğu kapalı ortamın (otel odası, iş yeri vb.) temizliğini

yapan kişi tıbbi maske takmalı, tek kullanımlık eldiven ve uzun kollu önlük giymelidir. Önlük
mevcut değilse temizlik sonrası iş formasını değiştirmesi gerekir. Yüze sıçramaya neden
olabilecek temizlik işleri yapılırken tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu da
kullanılmalıdır.

· Temizlik işlemi bittikten sonra KKE çıkarılır, tek kullanımlık olanlar (önlük, maske,
eldiven) çift poşet içerisinde çöp kutusuna atılır. Gözlük/yüz koruyucu gibi tekrar kullanılacak
malzemeler %70'lik alkol ile silinerek dezenfekte edilebilir.
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Halka açık ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon önerileri
Yüzeyler

Deterjan/sabun 1/100 çamaşır suyu
%70 alkol

Tuvaletler

Deterjan/sabun 1/10 çamaşır suyu

Tekstil
malzeme

En az 60 °C'da deterjanla yıkama

Temizlik
bezleri, paspas
vb.

Tek kullanımlık veya kullanım sonrası en az 60 °C'da deterjanla yıkama
veya çamaşır suyu ile dezenfekte edilip çoklu kullanım

KKE
Tıbbi maske
Koruyucu önlük/iş forması
Eldiven
Gözlük/yüz koruyucu (COVID-19 vakasının kaldığı oda temizliğinde)

Atık yönetimi Poşet içinde evsel atık olarak çöp kutusuna atılması
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6. 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 bulaş açısından risklidir. COVID-19 bulaşma
riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

6.1. 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.

· 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.

6.2. Toplantı Salonu ve Katılımcılara Yönelik Alınması 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.
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· Toplantıya katılacak kişiler toplantı boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde
takmak 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 İL/İlçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
COVID-19 Rehberine göre yönetilmelidir.

· Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak
yapılmalıdır.
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7. COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

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, yatılı olmayan öğrenciler ve tüm çalışanlar için sabah
evde başlar ve yine akşam evde tamamlanır. Yatılı olanlar ve akşamları görevli öğretmen ve
çalışanlar için, bu süreç okuldaki tüm süreyi içerir.

Okul binasının girişleri ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske
kullanımı, el temizliği ve öğrencilerin hangi koşullarda oku La 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.

7.1. Okullarda Alınması 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) şeklinde ve iki nüsha halinde velilere
imzalatılmalı ve bir nüshası kendilerine verilmelidir.

· COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda,
Ø Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden

herhangi biri olan öğrenciler okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenmeli ve doktor
muayenesi önerilmelidir.

Ø Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-
19 belirtileri olan ya da COVID-19 tanısı alan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula
ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi belirtilmelidir.

·Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve veliler sosyal mesafe
kurallarına uymalı ve maske takmalıdır.

·Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması sağlanmalıdır.
Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişiler veya altta yatan hastalığı olanlar
öğrencileri bırakıp almamalıdır.

·Okula giriş/çıkış saatlerinde öğrenciler veliler tarafından okul dışında teslim alınıp
bırakılmalıdır.
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·Okulun giriş ve çıkışlarına öğrencilerin el hijyenini sağlayabilmeleri için el
antiseptiği konulmalıdır.

·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.

· 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.

·Öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar el hijyenini öğrenmeli ve uygulamalıdır. Eller
en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli değilse,
sabun ve su hazır bulunmuyorsa, alkol bazlı el antiseptiği kullanılabilir.

· Anasınıfındaki öğrencilere el yıkama sırasında yardım edilmeli, yardım edildikten
sonra tekrar eller yıkanmalıdır.

· Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.
· Çalışanların kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar evsel atığa atılmalıdır. Okullarda

COVID-19 şüpheli kişi bulunduğunda bu kişilere ait atıklar çift poşetlenerek evsel atıklara atılır.
· Sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin

temizliği ve dezenfeksiyonu sık sık yapılmalıdır.
·Okullara salgın döneminde mümkünse ziyaretçi kabul edilmemelidir.
·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/iklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uyulmalıdır.

· 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.

·Okullarda öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar temastan
kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle yapılmalıdır. Bunun
sağlanamadığı durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kurum içi Düşük Katılımlı
Toplantılarda Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

· Hem öğrenciler hem de personel arasındaki okula devamsızlıklar takip edilmeli,
devamsızlıklardaki artışlar İl/ilçe sağlık müdürlüğü/toplum sağlığı merkezlerine bildirilmelidir.

·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.

7.2. Okullarda Öğrenciler, Öğretmenler ve Diğer Çalışanlara Yönelik Alınması
Gereken Önlemler

·Öğretmenler ve diğer çalışanların COVİD-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.

·Okulda iken 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.
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·Öğrenciler, öğretmenler ve diğer çalışanların tümü kuralına uygun maske
takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve
sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

·Öğrenciler  ile  1  metreden  yakın  temas  olasılığı olan  öğretmen  ve  diğer
çalışanların tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanması sağlanmalıdır. Yüz koruyucu
%70'Lik alkol İle 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 çalışanların dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

7.3. Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler

Bir metreden uzak temas (Düşük riskli çalışma alanı)

Ø 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)

Ø Üst araması yapılacaksa ı metreden yakın temas olasılığı vardır.

Aşağıdaki kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır.

ü Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu da kullanılmalıdır. Bu
ekipmanlar kişiye özeldir.

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

ü Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.
Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu 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 bir sonraki kullanıma hazırlık için %70'Lik alkolle temizlenmelidir.

· Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalıdır.
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7.4. Eğitim Alanları ve Sürecinde Alınması 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.

·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 ve eldiven kullanmalıdır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan
sonra eldiven giymeli ve temizliği eldivenli ellerle yapmalıdır.

7.5. Asansörlerde Alınması 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.

7.6. Okul Spor Salonlarında Alınması Gereken Önlemler

Spor salonunda ve varsa havuzda maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin
korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalıdır. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan
“COVID-19 Kapsamında Spor Salonları ve Spor Merkezlerinde Alınması Gereken Önlemler" ile
havuz olması durumunda “Site Havuzlarında Alınması Gereken Önlemler" ile “Hamam, Sauna,
Buhar Odaları ile Kapalı Havuz Ve Jakuzilerde Alınması Gereken Önlemler'in ilgili bölümlerine
uyulmalıdır.
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7.7. Okul Kütüphanesinde Alınması Gereken Önlemler

Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili
tedbirlere uyulmalıdır Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Kütüphanelerde
Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

7.8. Okul Kantininde Alınması 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.

7.9. Okul Mağazasında Alınması 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.

7.10. Çalışanların Ofislerinde Alınması 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 işletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

7.11. Yemekhanede Alınması 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.
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· 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
içerisinde Yeme-içme Hizmeti Sunan işletmelerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

7.12. Servislerde Alınması 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 ilgili

Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

7.13. Yatakhanelerde Alınması 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.
· 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.
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· 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.

7.14. Okul Mescitlerinde Alınması 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.

7.15. 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.

· 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 60°C'da

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 vantilatör

kullanılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19 Kapsamında
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Klima/iklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uyulmalıdır.

· Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.

· Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı 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.
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EK.1

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile
aile içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile
hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda
çocuğumu kuruma getirmemem ve bu durumu okula bildirmem gerektiği konusunda
bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul
yönetimine bildirmeyi kabul ve taahhüt e d e r i m . / 2 0 . . .

Taahhüt eden:

Veli/vasinin adı soyadı:

imzası:

Öğrencinin adı-soyadı:

Okul Yetkilisi:

Adı soyadı:

Görevi:

imzası:
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8. COVID-19 KAPSAMINDA İLKYARDIM EĞİTİMLERİNDE ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER

İlkyardım eğitimleri İlkyardım Yönetmeliği (2015) gereği kuramsal, ve uygulamalı
olarak yapılmaktadır. Kursiyerler ve eğitmenlerin özellikle uygulamalar sırasında bir metreden
daha yakın, 15 dakikadan daha uzun “yakın temas"ta olmaları gerekmektedir. Uygulama
eğitimlerinde kullanılan İlkyardım maketlerinin sayısının katılımcı sayısından az olması
nedeniyle hem eğitimciler hem de katılımcılar İlkyardım uygulamalarını maket üzerinde sırayla
yapmaktadır. İlkyardım eğitimleri yakın temas olması ve eğitim araç gereçlerinin ortak
kullanımı nedeniyle COVID-19 bulaşması açısından risklidir.

COVID-19 Pandemi sürecinde İlkyardım eğitimlerinde yüz yüze eğitim etkinlikleri
olabildiğince azaltılmalı, kuramsal dersler çevrimiçi (online) olarak yapılmalıdır. Kuramsal
eğitimlerini çevrimiçi tamamlayan kursiyerler uygulama eğitimine alınmalıdır. İlkyardım
uygulamaları öncelikle videolar ile gösterilmeli, gösterim sırasında tüm uygulama basamakları
vurgulanmalı, böylelikle maket üzerinde gösterim ve uygulama süreleri kısaltılmalıdır. Taşıma,
tespit vb uygulamalarda maketler kullanılmalı, kursiyerler birbirleri üzerinde taşıma, tespit vb
uygulama yapmamalıdır.

8.1. İlk Yardım Eğitim Merkezlerinde Alınması Gereken Genel Önlemler

· Eğitim merkezinde COVID-19'dan sorumlu yetkili bir personel görevlendirilmelidir.
· Eğitim merkezi girişine ve salonlara görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili

afişler (el yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
· Eğitim merkezi girişinde her gün eğitmenler dâhil olmak üzere eğitim merkezinde

çalışanlar ve kursiyerlerin ateş ölçümü yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Ateş ölçen personel
tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38oC'dan yüksek olanlarla öksürük, burun
akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı
olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere
sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Eğitim salonlarında kursiyer ve eğitmen sayısı en az 4 metrekareye bir kişi düşecek
şekilde planlanmalıdır. Örneğin; eğitim salonu 40 metrekare ise 40/4=10 kişi (eğitmen ve
kursiyerler dahil) olacak şekilde hesaplanmalıdır.

· Eğitim merkezinde eğitmenler, kursiyerler ve çalışanlar en az 1 metrelik sosyal
mesafeye dikkat etmelidir. Ders aralarında dinlenme alanlarında sosyal, mesafe korunmalı ve
maske takılmaya devam edilmelidir. Dinlenme alanlarında koltuk sayısı, kişiler arası sosyal
mesafeyi koruyacak şekilde (örneğin koltuk sayıları azaltılmalı, birer koltuk atlanarak
oturtulmalı) düzenlenmelidir.

· Eğitim merkezine gelen kişiler (eğitmen, kursiyer, diğer çalışanlar ve malzeme
getirenler vb.) kuralına uygun ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske takmalıdır.
Eğitmenlerde dâhil olmak üzere eğitim merkezindeki çalışanlar ve kursiyerler merkezde
bulundukları tüm sure ve süreçlerde maske takmalıdır. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. Kullanılmış
maskeler kapaklı çöp kutularına atılmalıdır. Eğitim merkezinde yeterli sayıda yedek maske
bulundurulmalıdır.
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· Eğitim merkezine girişte ve eğitim salonlarında el antiseptiği veya en az %70'Lik
alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli,
üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.

· Eğitim merkezinde eğitmenler, kursiyerler ve 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.

8.2. İlk Yardım Eğitimleri Sırasında Alınması Gereken Önlemler

· Eğitim salonlarında kursiyerlerin oturum planı sosyal mesafe en az 1 metre
olacak şekilde yapılmalıdır. Kursiyerler yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı oturmamalıdır.

· Eğitimin ilk dersinde COVID-19'dan sorumlu yetkili tarafından eğitim süresince
COVID-19'dan korunma konusunda bilgi verilmeli, merkezde uyulması gereken kurallar
anlatılmalıdır.

· Dersler sırasında eğitmenler ve kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe
korunmalı ve maske takılmalıdır.

· Temaslı takibi için sınıflarda aynı kursiyerin aynı yerde oturması sağlanmalıdır.
· Damlacık oluşturması COVID-19 bulaşmasını arttıracağından sınıf içinde

yüksek sesle aktivite yapılmamalıdır.
· Kursiyerler gün boyu aynı sınıflarda ders görmeli, sınıf değişikliği

yapılmamalıdır. Değişiklik zorunlu ise sınıflar her kullanım sonrası havalandırılmalı, temizlik ve
dezenfeksiyonu yapılmalıdır.

· Kursiyerlerin günlük grup etkinliklerinde hep aynı grup ile etkinliğin yapılması
sağlanmalıdır.

· Ders araları en az 15 dakika olmalı ve bu süreçte sınıf pencere ve kapı açılarak
havalandırılmalıdır. Birden fazla sınıf bulunması durumunda dinlenme alanında kalabalık
oluşmaması için ders araları sınıflar sıraya konularak düzenlenmelidir.

· Uygulamalar süresince kursiyer ve eğitmenler eldiven takmalı, her uygulama
sonunda eldivenler değiştirilmeli, her uygulamada el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Uygulamalar sırasında 1 metreden yakın temas olasılığı varsa kişisel koruyucu
ekipmanların kullanılması sağlanmalıdır. Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu da
kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır,
çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır. Bu kişisel koruyucu
ekipmanlar, yakın temas gereken uygulama boyunca kesintisiz olarak kullanılmalıdır. Maskeler
nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp
kutularına atılmalıdır. 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.

· Maket başında uygulamalar yalnızca eğitmen ve bir kursiyer şeklinde
yapılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına pratik uygulamalar sırasında da uyulmalıdır. Uygulamalar
sırasında maske çıkarılması gerekiyor ise önce eğitmen maskesini çıkararak uygulamayı
yapmalı, tekrar maskesini takmalı sonrasında kursiyer maskesini çıkararak uygulamayı
yapmalıdır. Aynı anda eğitmen ve kursiyerin maskesiz olduğu yakın temasa izin verilmemelidir.

· Maket başı uygulama sonrası maketler %70'Lik alkolle silinerek
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Alkol uygulaması sonrası en az 1 dakika beklenmelidir.
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· Eğitim merkezinde COVID-19 vakası olması durumunda o sınıf/salon
boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalıdır. Bunun
sonrasında temizliği yapılmalıdır. Salon temizliğini yapacak kişi tıbbi maske, forma ya da tek
kullanımlık önlük, yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır; temizlik görevlisi ellerini yıkadıktan
sonra eldiven giymeli ve temizliği eldivenli ellerle yapmalıdır.

· Kursiyerlere çay kahve ikramı karton bardaklarla yapılmalı, su ikramı ise tek
kullanımlık şişe veya tek kullanımlık bardak su ile yapılmalıdır. Kişiler içeceklerini çay
ocağından kendileri almamalıdır. Servis personeli, servis esnasında sosyal mesafeyi korumalı
ve temastan kaçınmalıdır.

· Eğitim merkezinde çay ocağı ve mutfak olması durumunda mutfak, çay ocağı
ve servis alanları COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından kafe ve restoranlar için
hazırlanan kurallara göre düzenlenmelidir.

8.3. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

· Eğitim başlamadan önce merkezin temizliği günlük olarak yapılmalıdır. Ancak, sık
kullanılan alanlar daha sık temizlenmelidir.

· Eğitim merkezinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, eğitim araç gereçleri, İlkyardım maketleri 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. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri % 70'Lik alkolle silerek dezenfeksiyonu
sağlanmalıdır.

· 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

· İlkyardım eğitim ekipmanları ve aletleri düzenli olarak temizlenmeli, %70'Lik alkol
ile silinmeli, 1 dakika beklendikten sonra kullanılmalıdır.

·Maketlerin gün sonunda temizliği ve dezenfeksiyonu üretici firmalarının önerileri
doğrultusunda yapılmalıdır.

· Tuvaletlere el yıkama ile ilgili bilgilendirici afişler asılmalıdır
· Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:

7681-52-9) kullanılmalıdır.
·Merkezin tuvalet ve Lavabolarında sıvı el sabunu, kağıt havlu, tuvalet kağıdı

bulundurulmalı ve bu bölümlerin temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır.
Tuvaletlerde kullanılan bataryalar, sabunluklar ve kağıt havluluklar mümkünse fotoselli
olmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.

· 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.

· Eğitim merkezi, eğitim salonları pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık
havalandırılmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması %100
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doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin
bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve
vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi"nde yer alan “COVIP-1Q Kapsamında KLima/İklimlendirme Sistemlerinde
ALınacak Önlemler"e uygun hareket edilmelidir.
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9. COVID-19 KAPSAMINDA KURUM VE KURULUŞLAR TARAFINDAN
ÖLÇME/DEĞERLENDİRME AMAÇLI YAPILAN YAZILI SINAVLARDA (ULUSAL SINAVLAR
HARİÇ) ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yazılı sınavlarda çok sayıda aday ve sınav görevlisi sınav ortamında kapalı alanda uzun
sure bulunacaktır. Bu nedenle sınav surecinde aday ve sınav görevlilerinin COVID-19
kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Sınava girecek adaylar
COVID-19 ile ilgili alınan önlemler hakkında sınavı yapan kurum tarafından online olarak
bilgilendirilmelidir.

9.1. Sınavdan önce alınması gereken önlemler

· Sınav gününden bir gün önce sınav binasının genel temizliği yapılmalıdır.
· Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve

Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.
· Kurum sınav sorumlusu sınavdan 1 gün önce sınav görevlileri ile yapacağı

toplantıda, bütün sınav görevlilerinin sosyal mesafe kuralına (kişiler arasında en az 1 metre
mesafe olacak şekilde) uyarak oturmalarını ve tıbbi maske takmalarını sağlamalıdır. Sınav
görevlilerine sınav kurallarına ek olarak COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi
vermelidir. Toplantı sırasında sadece su içilebilir. Su içmek isteyen kişiler maskelerini
kenarlarında bulunan Lastiklerinden tutarak çıkarmalı, maskelerin ağız ve burnu kapatan ön
yüzüne asla dokunmamalıdır. Maskeler yine kenarlarda bulunan Lastiklerinden tutularak
takılmalı ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı şikâyeti olan, COVID-19 olan veya
son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınav görevlisi olmamalıdır.

9.2. Sınav sırasında alınması gereken önlemler

· Adayların sınavın yapılacağı binaya girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre)
korunmasını sağlayacak, kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

· Adaylar sınav yerine alınmadan önce sınav saatini beklerken, COVID-19 açısından
sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar kurum sınav sorumlusu tarafından
açıklanmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan veya son 14 gün
içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız sınav girişinde görevlilere bilgi
vermelidir. Telafisi olmayan sınavlarda bu belirtileri olan grup için ayrı salon oluşturularak
sınava alınmalıdır. Bu adaylar ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınmalı, bez maske
kuşananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav
süresince çıkarmamalıdır. Salon görevlileri eğer aday ile 1 metreden daha yakın mesafede
olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalıdır.

· Sınava girecek adayların yakınları sınav binasına ve bahçesine alınmamalıdır.
· Adayların sınavın yapılacağı sınav binasına ve salona girişleri sırasında sosyal

mesafenin (en az 1 metre) korunmasını sağlayacak, kalabalık olmasını engelleyecek önlemler
alınmalıdır.
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· Sınava girişlerde kimlik kontrolü kimliklere dokunulmadan yapılmalıdır. Üst araması
yapan görevlilerin eldiven, maske ve yüz koruyucusu kullanması sağlanmalıdır. Kontroller
sırasında adaylar arasındaki sosyal mesafe korunmalı ve koridorlarda kalabalık oluşturmadan
adayların salonlara ulaşması sağlanmalıdır.

· Sınav yeri ve salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
· Adaylar sınavın yapılacağı yere girişten itibaren maske takmak, sınav salonunda ve

sınav süresince maske takmaya devam etmelidir. Maskeler ağız ve burnu tamamen kapatmalı,
yüze uyumlu olmalıdır. Maskeler nemlendikçe ya da kirlendikçe yenisiyle değiştirilmelidir.
Maske değiştirme sırasında el antiseptiği kullanılmalıdır. Tek kullanımlık maskeler
kullanıldıktan sonra kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır.

· Sınav salonunda toplam kişi sayısı kadar yedek maske bulundurulmalıdır.

9.3. Sınav sonrasında alınması gereken önlemler

· Adayların sınav sonunda salon ve binadan çıkışları sırasında sosyal mesafenin
(en az 1 metre) korunmasını sağlayacak, kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler
alınmalıdır.

· Sınav sonrasında tüm binanın genel temizliği yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı
COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine
uyulmalıdır.

9.4. Sınav görevlileri tarafından sınav salonlarında alınması gereken önlemler

· Sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması
sağlanmalıdır.

· Adaylar sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre) korunmasını
sağlayacak ve kapı önünde kalabalık olmasını engelleyecek şekilde alınmalıdır.

· Sınav salonunda adaylar sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre)
oturtulmalıdır.

· Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından
adaylara sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında
alınacak önlemler konusunda açıklama yapılmalıdır. COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler
konusunda açıklama metni "COVİD-ıg nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler
hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olanlar,
lütfen salon başkanına bildiriniz. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav
görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem
taşımaktadır. Bina içinde sosyal mesafe (en az 1 metre) kuralına dikkat ediniz. Sınav süresince
maskenizi çıkarmamanız COVİD-ıg'dan korunmak için önemlidir. Ancak maske kullanmada
sıkıntısı olanlar sınav başladıktan sonra maskelerini çıkarabilirler. Maskeniz
nemlenir/değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon görevlilerini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız.
Salon görevlilerimizce size yeni maske verilecektir. Maskenizi çıkarırken maskenin lastiklerini
kullanınız, maskenin dış yüzeyine dokunmayınız, tekrar maskenizi lastiklerinden tutarak takınız
ve el antiseptiği kullanınız. Elinizi yüzünüze dokundurmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen
bu önlemlere uyunuz. Başarılar diliyoruz.”

· Adaylar ve sınav görevlileri sınav öncesinde maske takılı olarak sınav salonuna
girmelidir. Gözetmenler sınav boyunca maske takmaya devam etmelidir. Sınava girenler sınav



COVID-19 | SEKTÖREL AYRIMLI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
15 NO.LU EĞİTİM MESLEK KOMİTESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI

başladıktan sonra maskelerini çıkararak sınava devam edebilirler. COVID-19 için risk oluşturan
hastalıkları olanlar sınav sürecince tıbbi maske takmalıdır. Mümkün olan yerlerde pencere
açılarak içerinin havalandırılması sağlanmalıdır.

· Sınav görevlileri; sınav kutu ve paketlerinin teslimi, sınav giriş belgelerinin
düzenlenmesi/sıralarda hazır bulundurulması ve kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap
kâğıtlarının dağıtılması/toplanması, gerekli durumlarda detaylı olarak yapılacak kimlik ve sınav
giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemleri öncesi ve sonrasında el
hijyenini sağlamalıdır.

· Sınav görevlileri sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat etmelidir.
· Sınav evrakı toplanması sonrasında sınav görevlileri el hijyenlerini sağlamalıdır.
· Sınav evrakını imzalamak için görevliler kendilerine ait kalemi kullanmalıdır.

Görevliler arasında kalem alışverişi yapılmamalıdır.
· Engelli adaylara yardımcı olacak görevliler eğer aday ile 1 metreden daha yakın

mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalıdır.
· Adayların sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1

metre) korunmasını sağlayacak, kalabalık oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
· Sınav salonları pencereler açılarak sınav sırasında ve sonrasında

havalandırılmalıdır.

9.5. Sınava girecek adaylara yönelik alınması gereken önlemler

·Adaylar sınav yeri ve sınav salonunda sosyal mesafeye (en az 1 metre) dikkat etmelidir.
· Sınav yeri ve salonu girişinde adaylar el antiseptiği kullanmalıdır.
· COVID-19 temasla bulaşabileceğinden adaylar kendilerine ait kurşun ve tükenmez

kalem, silgi, kalemtraş vb. kullanmalıdır. Sınav sırasında adaylar ve sınav görevlileri arasında
kalem, silgi vb. alışverişi yapılmamalıdır. Sınav evrakını imzalamak için kişiler kendilerine ait
kalemi kullanmalıdır.

· Kişiler sınav sonunda salon ve bina çıkışında sosyal mesafenin (en az 1 metre)
korunmasını sağlayacak, yığılma olmasını engelleyecek şekilde hareket etmelidir.

9.6. Sınavlarda Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

· Sınav öncesi ve sonrasında temizlik yapılmalıdır.
· Sınav yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (masa

yüzeyleri, sandalye kolçakları, sıralar, kapı kolları gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu
amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya
yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52-9) kullanılabilir.

· Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için
kullanılması önerilen bir dezenfektandır.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri % 70'Lik alkolle silerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

· 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
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· Tuvalet ve Lavabolarda sıvı el sabunu, kağıt havlu bulundurulmalı ve bu
böLümlerintemizliğininperiyodikolarakyapıLmasısağlanmalıdır.Tuvaletlerde kullanılan
bataryalar, sabunluklar ve kağıt havluluklar mümkünse fotoselli olmalıdır. Hava ile el kurutma
cihazları çalıştırılmamalıdır.

· Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır.
Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkartıp merkezindeki çöpe atması,
yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesini ve ellerini en az 20 saniye boyunca
su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
kullanması sağlanmalıdır.

· Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık ALanların Temizlik
ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.

· Sınav yerleri pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır.
Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması %100 temiz hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler
çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi"nde yer alan “COVID-19 Kapsamında KLima/İklimlendirme Sistemlerinde ALınacak
Önlemler"e uygun hareket edilmelidir.
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10. COVID-19 KAPSAMINDA OLÇME/DEGERLENDİRME AMAÇLI YAPILAN SÖZLÜ
SINAVLARDA/MÜLAKATLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Sözlü sınav ve mülakatlarda aday ve sınav görevlileri sınav suresince aynı ortamda
bulunacakları için COVID-19 kapsamında sağlıklarını korumak için aşağıdaki kurallara
uymalıdır. Sınava/mülakata girecek adaylar COVID-19 ile ilgili alınan önlemler hakkında
sınavı/mülakatı yapan kurum tarafından online olarak bilgilendirilmelidir.
Sınavların/mülakatların mümkün olduğu sürece online olarak yapılması tercih edilmeli, yüz
yüze yapılacak sınavlarda/mülakatlarda aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

10.1. Sözlü sınavdan/mülakattan önce alınması gereken önlemler

· Adaylar COVID-19 salgını ile ilgili sözlü sınavlar/mülakatlar için alınan önlemler
hakkında bilgilendirilmelidir.

· Sınav/mülakat gününden bir gün önce sınav/mülakat yerinin genel temizliği
yapılmalıdır.

· Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık ALanların Temizlik ve
Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan, kesin
COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina sürecinde olan veya
son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınavda/mülakatta görev
almamalıdır.

· Sözlü sınav/mülakat kurulları ile görevlileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak (en az
1 metre mesafe olacak şekilde) oturmalıdır.

· Sözlü sınav/mülakat kalabalık oluşturmayacak şekilde planlanmalıdır.
· Sınav/mülakat evrakları imzalanırken kişisel kalem kullanılmalıdır.

10.2. Sözlü sınav/mülakat sırasında alınacak önlemler

· Sözlü sınavın/mülakatın yapılacağı yere adaylar sosyal mesafe kurallarına (en az 1
metre mesafe olacak şekilde) uygun olarak kendilerine belirtilen saatlerde alınmalı, saati
gelmeyen aday sınav/mülakat yerine alınmamalıdır.

·Adaylar ve görevliler sınavın/mülakatın yapılacağı yere maske takarak girmeli,
sınav/mülakat salonunda ve sınav/mülakat süresince maske takmaya devam etmelidir.
Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu
ise aday el antiseptiği kullanmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır.

·Adayların yakınları kalabalık oluşturmamak için sınav binasına alınmamalıdır.
· Kimlik kontrolü, kimliklere dokunulmadan yapılmalı, kontrol yapan görevliler tıbbi

maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalıdır.
·Adayların sınav/mülakat yerine alınırken ateşleri ölçülmeli, ateşi 38 oC ve üzerinde

olan adaylar diğer adaylardan ayrılarak sınav heyetinin alacağı karar doğrultusunda uygun yer,
zaman ve koşullar altında sınava alınmalıdır.

·Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan, kesin COVID-
19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina sürecinde olan veya son 14
gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler diğer adaylardan ayrılarak sınav
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heyetinin alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında sınava/mülakata
alınmalıdır.

· Sözlü sınava/mülakata girecek adayların sınav/mülakat yerine alınmadan önce COVID-
19 açısından dikkat etmeleri gereken noktalar görevli tarafından adaylara hatırlatılmalıdır.
Adaylara hatırlatılacak olan ilgili metin “Değerli adaylarımız COVID-ıg nedeniyle sözlü
sınav/mülakat süresince almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş,
öksürük, burun akıntısı ve solunum sıkıntısı olan, COVID-ıg teşhisi konulan veya son 14 gün
içerisinde COVID-ıg vakası ile teması olan adaylarımız bina girişinde görevlilere bilgi vermelidir.
Şikâyeti olanların bilgi vermesi sınav/mülakat süresinde sizin, sınav/mülakat görevlilerimizin
sağlığı ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır.
Sınav/mülakat binası içerisinde, bahçede diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe olan en az
1 metre kuralına dikkat ediniz. Maske takınız, maskenizi çıkarmayınız. Lütfen önlemlere
uyunuz" şeklinde olmalıdır.

· Sözlü sınav/mülakat yerine alınmadan önce beklenilen alanda ve koridorlarda
kalabalık oluşmadan adayların salonlara ulaşması sağlanmalıdır.

· Sınav/mülakat salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği
kullanması sağlanmalıdır. Sözlü sınav/mülakat yerinde sınava/mülakata girecek adaylar ve
görevlilerin kullanımı için yeteri kadar el antiseptiği ve yedek maske bulundurulmalıdır.

· Sınav/mülakat salonları pencereler açılarak sınav/mülakat sırasında ve sonrasında
havalandırılmalıdır.

· COVID-19 tanısı, şüphesi veya teması olan adaylara yönelik yapılacak sözlü
sınav/mülakat esnasında yeteri kadar tıbbi maske bulundurulmalıdır.

· Sözlü sınav/mülakat sırasında su haricinde içecek ve yiyecek tüketilmemelidir.

10.3. Sözlü sınav/mülakat sonrasında alınacak önlemler

1-Sözlu sınavdan/mülakattan çıkan adayların sosyal mesafe kuralına uygun şekilde
binadan ayrılmaları sağlanmalıdır.

2-KullanıLmış olan maskeler kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır.

3-Sözlu sınav/mülakat işlemlerinin yapıldığı yerlerin sınav/mülakat işlemlerinin
bitiminden sonra gerekli havalandırma işlemleri ile birlikte su ve deterjan kullanılarak genel
temizliğinin yapılması sağlanmalıdır.

· Sağlık Bakanlığı COVIP-1Q Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve
Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.

Sözlü Sınavlarda/mülakatlarda Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

· Sınav/mülakat öncesi ve sonrasında temizlik yapılmalıdır.
· Sınav/mülakat yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (masa

yüzeyleri, sandalye kolçakları, sıralar, kapı kolları gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu
amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre suya
yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler
için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.
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· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri % 70'Lik alkolle silerek dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

· 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

· Tuvalet ve Lavabolarda sıvı el sabunu, kağıt havlu bulundurulmalı ve bu bölümlerin
temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır. Tuvaletlerde kullanılan bataryalar,
sabunluklar ve kağıt havluluklar mümkünse fotoselli olmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları
çalıştırılmamalıdır.

· Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkartıp merkezindeki çöpe atması, yıkanabilir
bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesini ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve
sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanması
sağlanmalıdır.

· Sağlık Bakanlığı COVIP-1Q Pandemi Döneminde Halka Açık ALanların Temizlik ve
Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.

· Sınav/mülakat yerleri pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık
havalandırılmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması %100
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin
bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve
vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi"nde yer alan “COVID-iq Kapsamında KLima/İklimlendirme Sistemlerinde
ALınacak Önlemler"e uygun hareket edilmelidir.
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11. KREŞLERDE, GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDE VE 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.

11.1. Girişte Alınması 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 oC'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 şikayette 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 60 oC'de
yıkanmalıdır. Bu işlemler sonrası eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.

11.2. Kurumlarda Alınması 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,
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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.
· 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 havalandırmalıdır 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-ayak ucu şeklinde yatırılmalıdır.

11.2.1.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 havalandırmalıdır.

· Kapı kolları, elektrik düğmeleri, lavabolar, tezgahlar, 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 silkelenmememde. Tekstil ürünler normal deterjanlar
ile en az 60 oC'de yıkanmalıdır.

· Her çocuğun yatak takımı ayrı kutu veya torbalarda saklanmalıdır. Karyolalar her
çocuk için etiketlenmeydin Yataklar haftalık olarak veya başka bir çocuk tarafından
kullanılmadan önce temizlenmelidir.
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· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenmeydin Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC'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.

11.2.2.Oyuncakların temizliği

· Oyuncakların temizlik yoluyla dönüşümlü kullanılabilmesi için yeterli sayıda
oyuncak bulundurmaya özen gösterilmelidir.

· Temizliği sağlanamayacak pelüş 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 ük alkol ile silinmek, bir dakika
havada kurutulduktan sonra kullanılmalıdır. Temizlik için bulaşık makinesi de kullanılabilir.

· Bez oyuncaklar çamaşır makinesinde en az 60 oC'de yıkanmalıdır.
· Çocuk kitapları temas öncesi ve sonrası el hijyenine uymak koşuluyla bulaşma

açısından riskli değildir. Ek temizlik veya dezenfeksiyon işlemi gerektirmez.

11.2.3.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.

· 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.

11.2.4.Yiyecek hazırlama ve servisi

· Mümkünse kafeterya ve/veya yemekhane kullanılmamalı, bunun yerine
yemekler sınıflarda/grup odalarında yenmelidir.

· Yiyecek hazırlamadan önce ve çocukların yemelerine yardımcı olduktan sonra
eller yıkanmalıdır.

· Yiyecekleri hazırlama ve bez değişimi aynı personel tarafından yapılmamalıdır.
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· Yiyecek hazırlamada kullanılan Lavabolar başka hiçbir amaçla
kullanılmamalıdır.

11.3. Çalışanlara Yönelik 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.

11.4. Çocuklara Yönelik 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.
· 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.



COVID-19 | SEKTÖREL AYRIMLI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
15 NO.LU EĞİTİM MESLEK KOMİTESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI

11.4.1.Bebek ve küçük çocukların bakımında alınacak önlemler

· Bez değişimi yapılacak ise önce eller su ve sabunla yıkanmalı, diğer çocuklardan
ayrı bir alanda kişisel koruyucu ekipman giyilerek bezi değiştirilmelidir. İşlem bittikten sonra
bez değiştirme alanı temizlenerek hem personelin hem de bebeğin elleri su ve sabunla
yıkanması sağlanmalıdır.

· Küçük çocukları yıkayan, besleyen veya tutan personel uzun kollu önlük giymeli ve
saçları toplu olmalıdır. Her çocuk bakımından sonra önlük değiştirmeli ve eller yıkanmalıdır.

· Çocuğa bakım veren personel ellerini ve çocuğun vücut salgılarının bulaştığı her
yerini yıkamalıdır.

· Çocuğun kıyafetlerinde vücut salgıları ile kirlenme varsa kıyafetler değiştirilmelidir.
· Kirli giysiler aileye plastik bir torba ile verilmeli veya çamaşır makinesinde en az 60

oC'de yıkanmalıdır.
· Biberon kullanımı öncesi ve sonrası eller yıkanmalıdır. Şişeler, şişe kapakları,

biberon uçları ve diğer ekipmanlar her kullanımdan sonra bulaşık makinesinde veya şişe
fırçası, sabun ve su ile yıkanarak iyice temizlenmelidir.

· Tuvalete giden çocukların öncesinde ve sonrasında ellerini yıkaması sağlanmalı,
çocukların tuvaletleri tek tek kullanmasına özen gösterilmeli, her kullanım sonrasında
tuvaletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Klozet kullanımlarında sifon çekilmeden
kapağının kapatılması sağlanmalıdır.
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EK.1

BİLGİLENDİRME formu ve taahhütname

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal, şikayeti olması durumu ile aile
içerisinde solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi 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:

Veli/vasinin adı soyadı:
İmzası:

Çocuğun adı-soyadı:

Kurum Yetkilisi:

Adı soyadı:

Görevi:

İmzası:
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12. MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ, OLGUNLAŞMA ENSTİTÜLERİ VE HALK EĞİTİM
MERKEZLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

12.1. Kurslar Açılmadan Önce Alınması Gereken Önlemler

· Kurs binalarında görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama,
maske kullanımı, kurs içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır. Sosyal mesafenin korunması
için yönlendirme ve yer işaretlemesi gereken alanlar tespit edilerek işaretleme yapılmalıdır.

· Çalışan personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.

· Kurslarda ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya
bulundurulmalıdır. Kullanılmış maskeler için kapaklı çöp kutuları temin edilmelidir.

· Kurs binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır. Binalardaki her türlü eşya, araç
ve gerecin, 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 bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar Klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
%70'ük alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 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 personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez
maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması,
sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

· Kurs yöneticileri, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile
kursiyerlerin/adayların kullanımına açık olan halkla ilişkiler, kayıt kabul, kantin vb. alanlar sosyal mesafe
kurallarına uygun biçimde düzenlenmelidir.

·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kurs binalarının havalandırması temiz hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Kurs binalarında Klima ve vantilatör
kullanılmamalıdır. Pencere ve kapılar açılarak havalandırma sağlanmalıdır.

12.2. Kurslar Açıldıktan Sonra Alınması Gereken Önlemler

· Binaya girişte personel, ve kursiyerler/adaylar maske takmalı ve maskesi olmayanlar için
bina girişinde maske bulundurulmalıdır. Maske takmayanlar içeri alınmamalıdır.

· Bina girişinde ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu
kullanmalıdır. Ateşi 38 oC'den yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri
olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-
19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Personel ya da kursiyerlerde eğitim sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Personel ve kursiyerlerin/adayların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği
kullanılmalıdır.
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· Personel ve kursiyerlerin/adayların el hijyenine dikkat etmeleri 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.

·Uygulamalar sırasında eğitici ile kursiyerler/adaylar arasında sosyal mesafenin
korunması mümkün olmuyorsa hem eğitici hem de kursiyer/ aday yüz koruyucu/gözlük kullanmalıdır.

· Teorik ve uygulama eğitimleri ile sınavlarında, her faaliyet öncesi ve sonrasında her turlu
eşya, araç ve gereçler özellikle eller ile sık temas edilen yüzeylerin 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 bileşiklerinin
uygun olmadığı bilgisayar Klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70'Lik alkolle silinerek
dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

· Kurs binasında bulunan kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı, maske
kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler
kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19
Kapsamında Bufe, Kantın ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

· Teorik dersler mümkünse online yapılmalıdır. Online ders mümkün olmadığında
dersliklerin oturma düzeni, kursiyerler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde oluşturulmalı ve
dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılmalıdır. Kursiyerlerin sınıftaki yerleri sabit
olmalıdır.

· Ders aralarında kursiyerlerin toplu halde bir arada bulunmamaları için gerekli tedbirler
alınmalıdır.

· Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa 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.

· Teorik ve uygulama sınavları öncesinde sınava katılan kursiyerler/adaylar ile görevli
personelin ateşi ölçülmelidir. Sınav girişinde ateşinin yüksek olduğu tespit edilenler ve öksürük, burun
akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olanlar sınava alınmamalı, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna
yönlendirilmelidir.

· Sınavda görevli olanlar ile kursiyerlerin/adayların, okul/kurum bahçesinde beklemeleri
sırasında, sınav binasına giriş/çıkışlarında ve sınav boyunca maske kullanımı ve sosyal mesafe
kurallarına uymaları sağlanmalıdır.

· Teorik sınavlarda oturma düzeni kursiyerler/adaylar arasında en az 1 metre mesafe
olacak şekilde olmalıdır. Bu mesafe sağlanırsa teorik sınav sırasında maske takmayabilir.

· Sınavlarda kullanılacak kalem, kalemtıraş, silgi vb. araçlar kişiye özel olmalı, ortak
kullanımdan kaçınılmalıdır.

·Uygulama sınavı esnasında, alanda sadece sınav görevlileri ile kursiyerlerin/adayların
bulunması sağlanmalıdır. Uygulama sınavı sırasında eğitici ile kursiyerlerin/adayların arasındaki sosyal
mesafenin korunması mümkün olmuyorsa maske takılmalı ayrıca hem eğitici hem de kursiyer yüz
koruyucu/gözlük kullanmalıdır.
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13. ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, otizm spektrum bozukluğu, zihinsel. yetersizlik,
konuşma ve dil ile ilgili bozukluklar, işitme kaybı, görme kaybı, ortopedik bozukluklar, okuma (disleksi)
ve yazma (disgrafi) güçlüğü, matematiksel (diskalkuli) işlemlerde yaşanan zorluklar (özel öğrenme
güçlüğü), travmatik beyin hasarı, serebral palsi, birden fazla yetersizliği bulunma vb. olan, özel eğitim
kapsamına giren çocuk ve gençlere bireyselleştirilmiş eğitim hizmeti sunmaktadır. Özel eğitim ve
Rehabilitasyon merkezleri, çalışma koşulları nedeniyle COVID-19 bulaşma riskinin yüksek olduğu
ortamlar olduğundan enfeksiyon riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine çalışanların,
öğrencilerin ve engelli ailelerinin dikkat etmesi zorunludur. Özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için önerilen korunma, kontrol ilkeleri ve
uygulamalar aşağıda belirtilmiştir.

13.1. Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde Alınması Gereken Genel Önlemler

· Yeniden kabul aşamasında veli/vasilere daha önceden hazırlanmış ve ekte yer alan
“Bilgilendirme formu ve taahhütname" iki nüsha halinde imzalatılmalı ve bir nushası kendilerine
verilmelidir.

·Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde girişlerinin uygun yerlerine COVID-19 kapsamında
alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (sosyal mesafe, maske kullanımı, el yıkama) asılmalıdır.

·Öğrencilerin ve personelin kuruma geldikleri gün ve saatleri kaydedilmelidir.
· Bu kurumlarda gruptaki engelli öğrenci sayısı, sınıf/grup odasındaki sosyal mesafe kurallarına

(en az 1 metre) uygun şekilde belirlenmelidir.

13.2. Servislerde Alınması Gereken Önlemler

· Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizliği her servis
sonrasında su ve deterjan ile yapılmalıdır.

· Taşınacak kişi sayısı, servis taşıma kapasitesi ve araçlarda sosyal mesafe kuralları göz önüne
alınarak planlanmalıdır.

· Servise alınacak öğrenci, personel ve veliler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı semptomları sorgulanmalı ve ateş ölçümü yapılarak semptomu ve ateşi olanların servise
binmelerine izin verilmemelidir.

· Serviste el antiseptiği bulundurulmalıdır.
· Sürücü, servis görevlileri ve veliler maske takmalıdır. İki yaş ve üzeri maske takabilecek

öğrenciler mümkünse maskeli olmalıdır.

13.3. Kurumda Alınması Gereken Genel Önlemler

· Kurumlarda  temassız  ateş ölçer,  yeterli  miktarda  maske,  en  az  %70'Lik  alkol  içeren
kolonya, sıvı sabun, el antiseptiği ve dezenfektan malzemeleri bulundurulmalıdır.

· Atılacak maske ve eldivenler için pedallı ve kapaklı çöp kutuları bulundurulmalıdır.
· Kurum girişinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
· Kurumda el antiseptiklerinin bulunduğu yerler engelli öğrencilerin ulaşamayacağı

yerlerde olmalı ve bu alanlar eğiticiler tarafından kontrol edilmelidir.
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· Kurum girişinde tüm personel, engelli öğrenci ve ziyaretçiler için temassız ateş ölçümü
yapılmalıdır. Ateşi 38 0C'dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri
olanlar, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olan kişiler içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-
19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Kuruma giren tüm kişilerin maske takmaları istenmelidir.
· Kurumlarda görevli rehber öğretmen/psikologlar engelli öğrenci ve velilere maske

kullanımı, kişisel hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyulması konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme
çalışmaları yapmalıdır. Personel ve engelli öğrencilerin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği
kullanılmalıdır.

· Tüm öğrenciler ve çalışanlara el hijyeni konusunda eğitim verilmelidir. Ellerin nasıl
yıkanacağı, hangi durumlarda yıkanması gerektiği gibi konular ayrıntılı anlatılmalıdır.

· Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede
kirli değilse, sabun ve su yoksa, el antiseptiği kullanılabilir.

· Yutmayı önlemek için el antiseptiği kullandıklarında engelli öğrenciler denetlenmelidir.
Elini yıkayamayan engelli öğrencilere yardım edilmeli, yardım ettikten sonra personel tekrar ellerini
yıkamalıdır. Lavaboların yakınına el yıkama adımlarını açıklayan posterler yerleştirilmelidir.

·Mümkünse sınıflarda/odalarda aynı öğrenciler ve aynı personel olmalıdır.
Sınıflardaki/odalardaki öğrenci sayısı teması azaltacak şekilde düzenlenmelidir.

· Farklı sınıfların bir araya gelebileceği grup toplantıları veya etkinliklerinden kaçınılmalı,
ziyaretçi alınmamalıdır.

· Engellilerin sınıflarında/odalarında en az 1,5 metre arayla oturmaları sağlanmalıdır.
Konuşma, öksürme, hapşırma gibi durumlardan kaynaklanan iletimi azaltmak için çocukların yüz yüze
oturmasını engelleyerek, masalar aynı yöne bakacak şekilde düzenlenmelidir.

· Destek eğitim odaları her eğitim sonrasında mümkün olduğunca kapı, pencere açılarak
temiz hava ile havalandırılmalıdır.

· Ders materyalleri, masa ve sandalyeler ile kullanılan diğer araç ve gereçler, ortak
kullanıma sunulan tekerlekli sandalye gibi araçların bireysel kullanım sonrası dezenfekte edilmesi
sağlanmalıdır.

· Bireysel eğitimlerde kullanılan oyun hamuru, parmak boyası, üfleme çubukları, defterler,
boyalar vb. materyaller her öğrenci için özel olmalıdır.

· Bedensel engelli öğrencilerin destek eğitim salonlarında kullanılan sedyelerinde veya
yataklarında tek kullanımlık rulo sedye örtüleri kullanılmalı, fizyoterapist temasının gerekli olduğu
durumlarda eller yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır. Engelli öğrencilere yakın temas
gerektiren durumlarda maske ve yüz koruyucu kullanılmalıdır.

· Kurumlarda eğitim süresini bekleyen engelli öğrenci ve velilerinin sosyal mesafe
kurallarına uygun şekilde düzenlenmiş alanlarda, mümkünse açık alanlarda beklemeleri sağlanmalıdır.

· Kurumlarda bulunması durumunda yemekhane, kütüphane, mescit, kantin vb. toplu
kullanım alanlarında kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.

· Kurumda eğitim personelinin bireysel veya grup eğitimi yaptığı odalar dışında personelin
çalıştığı oda/bölümlerde de sosyal mesafenin en az 1 metrenin altına düşmeyecek şekilde hizmet
sunulmalıdır.

· Bu süreçte konferans salonları, spor salonları vb. toplu etkinliklerin yapıldığı mekânlar
kullanılmamalıdır. Belirtilen alanların kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde sosyal mesafe
kurallarına göre düzenleme yapılmalıdır. Her kullanım sonrasında gerekli temizlik ve dezenfeksiyon
işlemleri yapılmalıdır.
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· 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.

· Kurumların tuvalet ve Lavabolarında sıvı el sabunu, kağıt havlu bulundurulmalı ve bu
bölümlerin temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır. Tuvaletlerde kullanılan bataryalar,
sabunluklar ve kağıt havluluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.

· Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler merkeze alınmamalı, teslimatlar dış kapıda yapılmalıdır.
· Kurumlar tarafından hizmet sundukları engelli öğrencilere ve ailelerine; alınacak

tedbirler, kişisel hijyen, sosyal mesafe vb. konularda rehberlik edilmelidir.
· 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-iq Kapsamında Büfe, Kantın ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

13.4. Kurumda Çalışan Personele Yönelik Alınması Gereken Önlemler:

· Personele COVID-iq bulaşma ve korunma yolları hakkında bilgilendirme yapılmalıdır.
Personelin belirtiler açısından dikkatli olması ve hasta olduklarını hissettikleri anda kurum yönetimi ile
irtibata geçmeleri sağlanmalıdır.

· Kuruma girişte personelin ateşi ölçülmeli ve semptom sorgulaması yapılmalıdır. Ateşi 38 0C'dan
yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlar, COVID-iq tanısı alan
veya temaslısı olan personel içeri alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-iq yönünden
değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Personel kendi aralarında ve öğrencilerle sosyal mesafeyi korumalı, arada en az 1 metre mesafe
bırakılmalıdır. Öğrencilerle 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.
·Öğrencilerin özel durumu nedeniyle COVID-19 damlacık yolu ile bulaşması sık

görülebileceğinden personel tıbbi maske ve gerektiğinde yüz koruyucu kullanmalıdır.
· Engelli öğrencilerin tuvalet temizliği sırasında tek kullanımlık eldiven kullanılmalıdır. Kullanım

sonrası eldiven çöp kutusuna atılmalı ve eller su ve sabunla yıkanmalıdır.

13.5. Engelli Öğrencilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· Salgın döneminde engelli öğrencilere maske takma ve sosyal mesafe konusunda eğitim
verilmelidir. Ancak öğrenciler bu konularda zorlanmamalıdır. Eğitim personeli tıbbi maske takmalı ve
gerektiğinde (1 metreden yakın uzun 10dk'dan uzun temaslarda) yüz koruyucu kullanmalıdır.

· Engelli öğrencilere el hijyeni konusunda eğitim verilmelidir. Ellerin nasıl yıkanacağı, hangi
durumlarda yıkanması gerektiği gibi konular ayrıntılı anlatılmalıdır.

· Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Eller gözle görülür derecede kirli
değilse, sabun ve su yoksa, el antiseptiği kullanılabilir.

· Engelli öğrencilerin bez değişimi yapılacak ise önce eller su ve sabunla yıkanmalı, ayrı bir
alanda Kişisel Koruyucu Ekipman (sırasıyla önlük, tıbbi maske, yüz koruyucu/gözlük, eldiven) giyilerek
bez değiştirilmelidir. İşlem bittikten sonra bez değiştirme alanı temizlenip Kişisel Koruyucu Ekipman şu
sırayla çıkartılmalıdır; eldiven, yüz koruyucu/gözlük, önlük, tıbbi maske. Eller su ve sabunla
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yıkanmalıdır. Yüz koruyucu/gözlük kullanım sonrası %70 alkol ile dezenfekte edilmeli, tekstil önlük
kullanılıyorsa en az 60 0C'da yıkanmalıdır.

· Kurum içinde engelli öğrencilerin giysileri kirlendiğinde aileye plastik bir torba ile verilmeli,
çamaşır makinesinde en az 60 0C'da yıkanmalıdır.

· Tuvaleti kullanan engelli öğrencilerin öncesinde ve sonrasında ellerini yıkaması sağlanmalı,
tuvaletleri tek tek kullanmalarına özen gösterilmeli, her kullanım sonrasında tuvaletlerin temizlik ve
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Klozet kullanımlarında sifon çekilmeden klozet kapağının kapatılması
sağlanmalıdır.

· Kurumda iken COVID-19 bulguları olan ve/veya hasta olduğundan şüphelenilen bir engelli
öğrenci saptandığında; Engelli öğrenci ve temaslılarının en kısa sürede izolasyonu sağlanmalıdır.

· Bir izolasyon odası veya alanı oluşturulmalıdır ve hasta kişi o alanda kişisel, koruyucu
ekipman kullanan bir eğitici ile birlikte izole edilmelidir.

· Engelli öğrencilerin ailesi ile irtibata geçilerek sağlık kurumuna başvurmaları sağlanmalıdır.
· Hasta kişi kurumdan ayrıldıktan sonra izolasyon odası/alanı kurallara uygun şekilde

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

kadar sınıftaki/grup odasındaki öğrencilerin ve eğitmenlerin diğer sınıflardakilerle/grup odasındakilerle
teması kısıtlanmalıdır. Test sonuçlarına göre temaslı yönetimi il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda yapılmaktadır.

13.6. Kurumda Temizlik, Dezenfeksiyon, Havalandırma ile İlgili Alınması Gereken Önlemler

·Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde genel yüzey temizliği ve odaların genel
temizliği (zemin, kapı, pencereler vb.) günlük olarak su ve deterjanla yapılmalıdır.

·Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin [kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık
dokunulan düğmeler (asansör, aydınlatma vb), telefon ahizesi, TV kumandası ve ortak kullanım
alanlarındaki tuvalet ve Lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır. 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 ile temizlik
yapılmasının uygun olmadığı telefon ahizesi ile diğer hassas yüzeylerin %70'lik alkolle silinerek
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri
içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları
kullanılabilir.

·Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde odalar pencereler açılarak düzenli bir
şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması
%100 temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı
ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

·Oda temizlenirken eldiven kullanılmalıdır. Her odanın temizliğinden hemen sonra
eldiven çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanmalı
veya el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC'da yıkanması
önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir.

· Her odada pedallı ve kapaklı çöp kutusu bulundurulmalıdır. Eldiven, maske, alt bezi gibi
kişisel atıkların, ortadan kaldırılmasında malzemeler iç içe iki poşete konularak evsel çöpe atılmalıdır.
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· Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla
yıkanmalı ve sonraki kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır. Mümkünse yiyecek ve
içecekler tek kullanımlık kaplarda servis edilmelidir.

·Uygulama odalarında, yıkanabilen yatak takımları (çarşaflar, yastıklar,
battaniyeler)kullanılmalıdır. Kirli tekstil ürünleri toplanırken silkelenmemelidir. Bu ürünler normal
deterjanlar ile en az 60 oC'da yıkanmalıdır.

· Temizlik ürünleri üretici firma önerilerine göre kullanılmalıdır. Kullanıldıktan sonra
yeterli havalandırma sağlanmalıdır.

· Tüm temizlik ürünleri güvenli ve engelli öğrencilerin ulaşamayacağı bir yerde
tutulmalıdır.

· Çöpler günlük olarak ve güvenli bir şekilde atılmalıdır.
· Engelli öğrenciler tarafından ağıza alınabilen oyuncaklar temizlenmeden önce bir kenara

ayrılmalıdır. Eldiven giyilerek su ve sabunla temizlenmeli, durulanmalı, %70'Lik alkol ile silinmeli, tekrar
durulanmalı ve havada kurutulmalıdır. Temizlik için bulaşık/çamaşır makinesi de kullanılabilir.

· Pelüş oyuncaklar salgın süresince mümkünse kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa
kişiye özel olmalı, temizliği su ve sabunla yapılmalıdır.

· Bez oyuncaklar çamaşır makinesinde en az 60 oC'da yıkanmalıdır.

Kitaplar COVID-19 bulaşması açısından yüksek riskli değildir. Ancak kirlenmemesi için öğrencilerin
ulaşamayacağı yerlerde tutulmalıdır.


