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Sevgili	TED	İstanbul	Koleji	Vakfı	Okulları	Ailesi,

Hepinizin	bildiği	gibi	11	Mart	2020’de	Dünya	Sağlık	Örgütü,	Coronavirüs	(COVID-19)	hastalığını	salgın	
olarak	ilan	etti.		O	an,	dünyamız	değişti	ve	hayatımızda	yaşayacağımızı	hiç	ummadığımız	birçok	zorlukla	
karşı	karşıya	kaldık.	Okul	 topluluğumuzun	gücü,	dayanıklılığı	ve	 inanılmaz	desteğiyle	bu	zor	deneyimin	
üstesinden	gelebildik	ve	2019-2020	eğitim	öğretim	yılını	başarıyla	tamamladık.		

Kampüsümüz	eylül	ayında	yeniden	açılmaya	hazırlanırken,	hepimizin	bir	kez	daha	yeni	bir	zorluğa	göğüs	
germesi;	okul	topluluğunun	sağlığını	ve	güvenliğini	sağlamak	için	üzerimize	düşeni	yapması	gerekecek.	

COVID-19	 ile	 ilişkili	 riski	 tamamen	 ortadan	 kaldıramasak	 da	 amacımız;	 bu	 virüsle	 karşı	 karşıya	 kalma	
riskimizi	azaltmak	ve	virüsün	bulaşmasını	sınırlamaktır.

Okul	 topluluğumuzun	 güvenliği	 ve	 sağlığı	 başlıca	 önceliğimizdir;	 bu	 öncelik	 tüm	 çalışanlarımızın,	
öğrencilerimizin	ve	velilerimizin	tam	iş	birliğini	ve	kurallara	sıkı	sıkıya	uymalarını	gerektirmektedir.		

Bu	kılavuzda	yüz	yüze	eğitime	güvenli	bir	biçimde	geri	dönüş	 için	önem	taşıyan	bilgiler	ve	kurallar	yer	
almaktadır.	

COVID-19	salgını	devam	etmekte	olan	bir	durum	olduğu	için	bu	kılavuz	ve	 içindeki	öneriler;	T.C.	Millî	
Eğitim	 Bakanlığı,	 Sağlık	 Bakanlığı,	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 Güvenlik	 Bakanlığı	 tarafından	 paylaşılan	 yeni	
bilgilerle	güncellenecektir.	Okul	 topluluğunun	tüm	üyelerinden	bu	kurallara	çok	sıkı	bir	şekilde	uymaları	
beklenmektedir.	

Aşağıdaki	prensipleri	yerine	getirerek,	okul	içi	faaliyetlerimize	geri	dönmek	hepimizin	amacıdır.
 ▶	Öğrenciler,	öğretmenler	ve	çalışanlar	için	güvenli	ve	sağlıklı	bir	ortam	hazırlamak.	
 ▶	Okulumuz	öğrencilerine,	öğretmenlerine,	çalışanlarına,	velilerine	ve	okul	dışındaki	topluluğa		 	
																virüsün	bulaşmasını	önlemek.		
 ▶	Okulumuzun	akademik	standartlarına	uygun	bir	biçimde	eğitim	ve	temel	hizmetler	vermeye			 	
	 				devam	etmek.		
 ▶	Akademik	kesintileri	en	aza	indirmek	ve	öğrencilerin,	öğretmenlerin	ve	çalışanların	kesintiler								
	 				sırasındaki	(şehir	ve	ülke	çapındaki	kapanışlar	gibi)	teknik	ihtiyaçlarını	desteklemek.	
 ▶	COVID-19	ile	ilgili	gelişmeleri	ve	kuralları	çalışanlara,	öğrencilere	ve	ailelere	doğru	ve		 	
																zamanında	aktarmak.		
 ▶	Çalışanlar,	öğrenciler	ve	veliler	için	belirlenen	tedbirleri	sıkı	sıkıya	uygulamak.	

Okul	başlamadan	önce	tüm	çalışanlara	ve	öğrencilere	sosyal	mesafe	ve	COVID-19	hijyen	kuralları	hakkında	
bilgilendirmeler	yapılacak,	güvenlik	kuralları	ile	ilgili	eğitimler	verilecektir.	Böylesi	bir	iş	birlikçi	mücadele	
ile	 sağlıklı	 bir	 okul	 ortamı	 yaratabiliriz;	 kılavuzu	 dikkatle	 okuyarak	 dile	 getirilen	 beklentilere	 uymakta	
göstereceğiniz	özene	şimdiden	teşekkür	ederiz.	

Bu	kılavuzda	yer	alan	tüm	maddeler	COVID-19	salgını	tedbirleri	kapsamında	alınmış	önlemler	bütünüdür.	
Yüz	yüze	eğitim	ve	öğretim	başladığı	tarihten	itibaren	bu	önlemlerin	hepsine	uyulacağı	veliler	ve	öğrenciler	
tarafından	kabul	edilmiş	sayılacaktır.

Saygılarmızla,

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI COVID-19 KOMİTESİ
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UZAKTAN ÖĞRETİM DERS KURALLARI 

Uzaktan Öğretim yapıldığı sürece haftalık senkronize (eşzamanlı) ders saati 33’tür, her bir ders süresi 
30 dakikadır. 
Öğrenci yoklaması alınır ve öğrencinin devam-devamsızlığına işlenir.

UZAKTAN ÖĞRETİM SIRASINDA VELİLERDEN BEKLENTİLERİMİZ:

Öğrencilerimizin	uzaktan	öğretimde	daha	verimli	olabilmeleri	için	aşağıda	belirtilen	hususlarda	siz	değerli	
velilerimizin	desteklerine	ihtiyaç	duymaktayız.

Anaokulu ve İlkokul Velilerimizden Beklentilerimiz:
▶	Öğrenciye	kamerası	açılabilen,	ses	düzeni	çalışır	bir	laptop/tablet	sağlanması,
▶	Öğrenciye	uzaktan	yapılacak	dersleri	sessizlik	içinde,	kesintisiz	takip	edebileceği	bir	çalışma	ortamı		 	
	sağlanması,
▶	Uzaktan	öğretim	platformunun	takip	edilmesinde	öğrenciye	destek	olunması,	
▶	Başlıca	öğretim	aracı	olan	platformların	öğrenilmesi,	
▶	Gönderilen	ders	programlarının	takip	edilmesi,	
▶	Farklı	platformlarda	yapılan	etkinliklere	öğrencinin	katılımının	sağlanması	ve	destek	olunması,
▶	Öğrencimizin	öğretmenleriyle	ve	sınıf	arkadaşlarıyla	derslere	ve	aktivitelere	katılması	için	uzaktan					 	
	öğretim	oturumlarına	girmesine	yardım	edilmesi,	
▶	Öğrencinin;	
	 √	Dersler	sırasında	bir	şeyler	yiyip	içmemeleri	gerektiğinin,
	 √	Normal	şartlarda	okula	gidiyormuş	gibi	uyanıp	uzaktan	öğretimde	derse	hazırlanmasına	yardım		
					 ederek	okul	günü	rutinine	bağlı	kalınması	gerektiğinin,	
	 √	Giyinip	dersten	önce	kahvaltı	etmesi	ve	okul	için	ihtiyacı	olan	araç	gereçlerini	hazırlaması					 	
				 gerektiğinin,	
	 √	Derse	geç	kalmayarak	zamanında	girmeleri	gerektiğinin	unutulmaması,
				 Ayrıca;
	 √	Öğretmenin	kolay	tanıması	için	kullanılan	cihazların	öğrencinin	adıyla	kaydedilmesinin	faydalı		
			 olacağının,	
	 √	Uzaktan	öğretim	dersine	giriş	için	telefon	yerine	laptop	ya	da	masa	üstü	bilgisayarın	tercih		 									
	 edilmesinin,		
	 √	Uzaktan	öğretim	dersinde	ilk	tercih	edilecek	yerlerin	oyun	odası	veya	yatak	odası	olmaması		 	
	 	gerektiğinin,	
	 √	Öğrencinin	etrafında	oyuncaklar	gibi	dikkat	dağıtıcı	materyallerin	olmaması	gerektiğinin,	
	 √	Uzaktan	öğretim	dersinde,	dikkat	dağıtıcı	ses	ve	hareketlerden	izole	sessiz	bir	yer	belirlenmesinin,	
	 √	Öğrencinin	her	gün	aynı	yerde	uzaktan	öğretim	dersine	katılmasının,	öğrencinin	dikkatini		 	
			 toplamasına	yardımcı	olması	için	kulaklık	kullanmasında	fayda	olacağının	önemli	olduğunun	da			
				 unutulmaması.
▶	Öğrenci	derse	katılıma	direniyorsa,	kamera	ve	mikrofonu	kapatın	(dersteki	diğer	öğrencilerin	dikkatini				
	dağıtmamak	için)	ve	çocuğunuzun	dersi	sadece	dinlemesini	sağlayın.	Onlar	katılmayı	tercih	etmeseler		 	
	bile	dersin	devam	ettiğini	duymaları	önemlidir.
▶	Öğrencilerin	ders	esnasında	mikrofonlarını	kapalı	tutmaları	gerekmektedir.	Aksi	takdirde	öğrencinin													
	bulunduğu	ortamdaki	tüm	sesler	sınıfa	yansıyacak	ve	dersin	akışını	bozacaktır.	Öğrenci	mikrofonunu		 	
	ancak	bir	şey	söyleyeceği	zaman	açmalıdır.
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▶	Eş	zamanlı	derslerin,	kendinizle	çocuğunuz	arasında	bir	mutsuzluk	aracı	olmasına,	uzaktan	öğretimde			
	dersini	bir	pazarlık	aracı	olarak	kullanmasına	da	izin	vermeyin.	Bu	derslere	katılmanın	neden	önemli								
	olduğunu	açıklayın.	En	önemlisi,	öğrencilerimizin	bu	derslere	istekle	katılmalarını	istiyoruz.	Çocuklar										
	derse	katılmaya	zorlanmamalı.	İstemiyorlarsa,	onları	zorlamayın	ama	eş	zamanlı	ders	saatinde	TV		 	
	izlemek	gibi	daha	eğlenceli	bir	şey	de	yapmamalıdırlar.
▶	Yatarken	çocuklarınıza	yarın	sabah	okul	olduğunu	söyleyin.	Böylece	bir	beklentiye	girer	ve	hazır	olurlar.

Ortaokul	ve	Lise	Velilerimizden	Beklentilerimiz:
▶	Öğrencilerimizin	güçlü	bir	internet	altyapısına	sahip	olmaları,
▶	Öğrencilerimizin	kullandıkları	bilişim	araçlarında	kamera	ve	mikrofon	düzeneğinin	olması	ve	çalışması,
▶	Öğrencilerimizin	bağımsız	olarak	çalışabileceği	bir	alan	ayrılması,
▶	Öğrencilerimizin	ders	programını	takip	edebileceği	ve	derslerini	verimli	bir	şekilde	çalışabileceği		 	
	ortamların	sağlanarak	uzaktan	öğretime	katılımlarının	sağlanması,
▶	Öğrencilerimizin	uzaktan	öğretim	programlarına	ve	o	gün	yapması	gereken	çalışmalara	katılımının		 	
	sağlanması,
▶	Öğrencilerimizin	ödev	teslim	takviminin	takip	edilmesi	ve	ödevlerini	belirlenen	tarihlere	göre				 									
	teslim	etmelerine	destek	olunması,	öğrencilerimizin	bir	sorusu	olduğunda	ya	da	yardım	veya	desteğe		 	
	ihtiyacı	olduğunda	Müdür	Yardımcısına/PDR	Uzmanına	veya	öğretmenine	e-posta	gönderebileceğinin						
	hatırlatılması.	

Öğrencı̇lerimizden Beklentı̇lerı̇miz

Ders	Öncesi	Yapılması	Gerekenler:
▶	İnternet	hızı,	internet	kotası,	gerekiyorsa	internet	yükselticisi,	bilgisayarın	teknik	yeterliliği	vb.	konuları		
	önceden	kontrol	etmeniz,	varsa	aksaklıkların	giderilmesini	sağlamanız,	bilgisayarınızı	uzaktan	öğretim		 					
	sürecine	hazır	hale	getirmeniz,	kamera	ve	mikrofonlarınızın	mutlaka	çalışır	durumda	olmasını		 	 	
	sağlamanız	gerekmektedir.	(İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)
▶	Okul	Outlook	hesaplarınıza	ait	şifreleri	ve	kullanıcı	adınızı	kontrol	etmeli,	herhangi	bir	sorun	varsa		 	
	dersler	başlamadan	önce	müdür	yardımcınıza	veya	PDR	Uzmanınıza	e-posta	ile	bilgi	vermelisiniz.		 	
	(İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)
▶	Bilgisayarınızın	şarjı	derslerden	önce	dolu	olmalı,	şarj	kablonuz	gerektiğinde	hemen	takılmak	üzere		 	
	bilgisayarınızın	yanında	hazır	bulunmalıdır.	(İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)
▶	Çalışma	ortamınız	derse	uygun	olmalı;	havalandırılmış,	yeterince	aydınlık	bir	oda	olması;	ortamın		 	
	ses	açısından	yalıtılmış	olması,	dikkat	dağıtıcı	araçların	odada	bulunmaması	dersleri	verimli	bir	şekilde								
	geçirmeniz	için	önemlidir.	(ANAOKULU-İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)
▶ Telefonlarınız	mutlaka	kapalı	olmalı	veya	oda	dışında	bulunmalıdır.	(ORTAOKUL-LİSE)
▶ Ders	 esnasında	 kullanılan	 uzaktan	 öğretim	 programı	 dışında,	 herhangi	 bir	 uygulama	 veya	 program	
açık	 olmamalıdır	 (Video	 oyunları,	 video	 görüntüsü,	 müzik	 kanalları	 vb.).	 (ANAOKULU-İLKOKUL-
ORTAOKUL-LİSE)
▶ Okul	eğitim	ve	öğretim	ortamına	uygun	giysiler	giymelisiniz.	(ANAOKULU-İLKOKUL-
ORTAOKUL-LİSE)
▶ Ders	başlamadan	2-3	dakika	önce	bilgisayar	başında	hazır	 bulunmalısınız.	 (ANAOKULU-İLKOKUL-
ORTAOKUL-LİSE)
▶ Öğretmenlerinizin	daha	önce	verdiği	yönergeler	doğrultusunda	istenilen	çalışmaları	ve	hazırlıkları		 	
	yaparak	hazır	bulunmalısınız.	(ANAOKULU-İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)
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▶	Ders	ve	ödev	takip	platformlarını	düzenli	olarak	kontrol	etmeli,	okul	hesaplarınızı,	şifre	ve	kullanıcı		 	
	adlarınızı	kontrol	etmeli,	bu	hesaplarınızı	3.	kişilerle	paylaşmamalısınız.	(ORTAOKUL-LİSE)
▶	Sabah	erken	kalkmalı,	kahvaltı	yapmalı	ve	gün	boyunca	sağlıklı	beslenmeli,	ertesi	gün	dersleriniz		 	
	olduğundan,	erken	yatmalısınız.		(ANAOKULU-İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)
▶	Okul	Outlook	hesaplarınız	ile,	öğretmenleriniz	tarafından	gönderilen	çalışma,	ödev,	link,	video,	görsel		
	gibi	materyalleri	3.	kişilerle	paylaşmamalısınız.	(İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE)

Ders	Sırasında	Uyulması	Gereken	Kurallar:
▶	Derse	zamanında	katılmalısınız.
▶	Ders	sırasında	kameralarınız	mutlaka	açık,	mikrofonlarınız	kapalı	olmalıdır.
▶	Derse	aktif	katılmalı,	dersle	ilgili	notlarınızı	almalısınız.	Ajanda	kullanmak	verimli	çalışma	ve	ödev-		 	
	çalışma-hazırlık	takibini	kolaylaştırır.	
▶	Ders	esnasında	davranış	kurallarına	titizlikle	dikkat	etmeli,	arkadaşlarınıza	ve	öğretmenlerinize	karşı		 	
	saygılı	davranmalısınız.
▶	Öğretmeninize	soru	sormak	veya	öğretmenin	yönergesi	doğrultusunda	sorduğu	soruyu	cevaplamak		 	
	dışında	sohbet	bölümünü	ders	dışı	konularla,	sınıf	arkadaşlarınızla	sohbet	amaçlı	kullanmamalısınız.
▶	Temel	ihtiyaçlar	için	molaları	kullanmalı,	ders	sırasında	çalışma	ortamından	ayrılmamalısınız.
▶	Ders	sırasında	yanınızda	bir	bardak	su	bulundurabilir,	bunun	dışında	herhangi	bir	yiyecek	ve	içecekle		 	
	derse	katılmamalısınız.

Ders	Sonrasında	Uyulması	Gereken	Kurallar:
▶	Öğretmenleriniz	tarafından	verilen	ders	ve	ödevlerle	ilgili	yönergeleri	doğru	takip	etmelisiniz.
▶	Verilen	ödev	ve	çalışmaları	zamanında	yapmalı,	zamanında	teslim	etmelisiniz.

Genel	Kurallar:
▶	Derslere	devam	esastır.
▶	Öğrencinin	zorunlu	durumlarda	derse	katılamayacağı	zaman,	veli	ilgili	müdür	yardımcısına	e	-posta	ile		
	yazılı	bilgi	verir.
▶	Teknik	konularda,	okulumuzun	Bilgi	İşlem	Birimine	ait	e-posta	adresine	(it@tedistanbul.k12.tr)		 					
	yazılı	bilgi	vererek,	soru	ve	sorunlarınız	için	destek	alabilirsiniz.

ONLINE ÖĞRETİM SIRASINDA PDR ETKİNLİKLERİ:

▶	Uyum	haftasında	öğrenci	gruplarıyla	yaş	düzeylerine	göre	oryantasyon	çalışmaları	sürdürülecek,	yeni			
	dönemde	PDR	bölümünün	çalışma	koşulları	ve	öğrencilerle	yürütülecek	görüşmelerin	çerçevesi	aktarılacak.

▶ Pandemi	sürecinde	öğrencilerimizin	yaşadıklarını	PDR	uzmanına	aktarabilmeleri	için	internet	ortamında		
	yapılacak	bireysel	/	grupla	görüşmeler	veya	anketler	yoluyla	öğrenci	duygu	durumlarıyla	ilgili	bilgiler	elde		
	edilecektir.

▶	Yeni	eğitim	öğretim	döneminin	başlangıcında	tüm	öğrenci	gruplarıyla	pandemi	döneminde																					
	yaşananlar	-öğrencilerin	duygu	durumu-	uzaktan	öğretim	veya	yüz	yüze	eğitimde	dikkat	edilmesi					 	
	gereken	detaylar	başlığıyla	ilgili	genel	bilgilendirmeler	yapılacak,	velilerle	internet	ortamında	yeni		 	
dönemde	PDR	bölümünün	çalışma	koşulları	ve	velilerle	yürütülecek	görüşmelerin	çerçevesi	aktarılacaktır.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM ve ÖĞRETİM SÜRECİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

HİJYEN	ÇALIŞMALARI:
Tüm	 kampüste	 uluslararası	
standartlarda	 hizmet	 veren	
Diversey	 Firmasına	 ait	 hijyen	
ürünleri	 kullanılmaktadır.	
Temizlik	 ekibi,	 Diversey	
Firması	 tarafından	 verilen	
COVID-19	 hijyen	 eğitimini	
almıştır.	 Bu	 eğitimler	 belirli	
aralıklarla	 verilmeye	 devam	
etmekte,	 temizlik	 ekibinin	
çalışması	 senkronize	 olarak	
denetlenmektedir.	 Diversey	
Firması	aynı	zamanda	kampüsün	
enfeksiyon	 önleme	 tedbirlerini	
ve	COVID-19	hijyen	kurallarına	
uygunluğunu	denetlemektedir.

▶	Tüm	odalara	ve	ortak	alanlara,	koridorlara	ve	sınıflara	dezenfektan	üniteleri	yerleştirilmiş	olup	günlük	
olarak	temizlik	ekibi	tarafından	kontrolleri	gerçekleştirilmektedir.
▶	Her	gün	mesai	bitiminden	sonra	tüm	okula	dezenfeksiyon	yapılmaktadır.
▶	Tüm	personel	ve	 taşeron	firmaların	 işe	başlamaları	 için	onay;	COVID	antijen,	antikor	 testi	yapıldıktan	
sonra	verilmektedir.
▶	Okul	personeline	COVID-19	sürecine	yönelik	bilgilendirme	eğitimleri	verilmektedir.
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▶	Kampüs	içinde	çeşitli	yerlere	atık	maske	ve	eldiven	kutuları	konulmuştur.								 	
	Bu	tür	biyolojik	atıklar	temizlik	görevlileri	tarafından	tıbbi	atık	poşetlerine			alınmakta,	imhası	atık	yönetimine	
uygun	bir	şekilde	yapılmaktadır.	
▶	Tüm	kampüs	genelinde	bilgilendirme	afişleri,	el	yıkama	yerlerinde	sosyal	mesafe	çizgileri	ve	kampüs	bina	
girişlerine	dezenfektan	paspaslar	konulmuştur.
▶	Kitap	satışı	hijyen	açısından	risk	almamak	üzere	Nokta	Kırtasiye	tarafından	internetten	yapılacaktır.

İDARİ	TEDBİRLER:

▶	 TED	 İstanbul	 Koleji	 Vakfı	 Özel	 Öğretim	
Kurumları	COVID-19	Komitesi	bilgileri	ek	1’dedir.
▶	 TED	 İstanbul	 Koleji	 Vakfı	 Özel	 Öğretim	
Kurumları	 Kriz	 Yönetim	 Masasının	 COVID-19	
senaryosu	ek	2’dedir.
▶	Tüm	personel,	ilgili	müdür	ve	insan	kaynaklarının	
bilgi	 ve	 onayı	 dışında	 şehir	 dışı	 seyahatler	
yapmamakta,	zorunlu	görünen	seyahat	sonrası	14	
gün	izolasyon	uygulanmaktadır.	
▶	 Okul	 içinde	 tüm	 personel	 maske	 ve	 siperlik	
kullanmakta,	 COVID-19	 hijyen	 kurallarına	
uyacak	şekilde	ve	sosyal	mesafelerini	ayarlayarak	
çalışmaktadırlar.
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KAMPÜS YERLEŞİMİ VE KAMPÜS GENELİNDE ALINAN TEDBİRLER:

Kampüsümüz	 yaklaşık	 10000	 metrekare	 bahçe	 alanı	 ve	 24000	 metrekare	 bina	 alanı	 ile	 toplam	 34000	
metrekarelik	çok	geniş	bir	alana	kurulmuştur.	Vaziyet	planı	ek	4’tedir.	Kampüs	yakın	çevresi	yeşil	alandan	
oluşmaktadır.	

Anaokulu,	ilkokul,	ortaokul	ve	lise	binaları	ayrı	olup	kendilerine	ait	bahçe	ve	oyun	alanları	bulunmaktadır.	
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●	Anaokulu	binasındaki	derslikler	ortalama	60	metrekare	olup,	her	sınıfta	en	fazla	10-15	öğrenci			 	
	bulunmaktadır.	
●	Dersliklerde,	öğrenci	başına	yaklaşık	6	metrekarelik	alan	düşmektedir.	Anaokulunun	bahçesi	ve	oyun							
alanlarının	toplamı	ortalama	1700	metrekaredir.	Mutfak	kısmı	hariç	125	metrekarelik	yemekhanesi	mevcuttur. 
● İlkokul	binasındaki	derslikler	ortalama	60	metrekare	olup,	her	sınıfta	en	fazla	20-22	öğrenci	bulunmaktadır.																		
Dersliklerde,	öğrenci	başına	yaklaşık	3	metrekarelik	alan	düşmektedir.	İlkokul	bahçesi	ve	oyun	alanlarının	
toplamı	ortalama	5500	metrekaredir.	
●		Ortaokul	ve	lise	binalarındaki	derslikler	ortalama	55	metrekare	olup,	her	sınıfta	ortalama	
	24	öğrenci	bulunmaktadır.	Dersliklerde,	öğrenci	başına	ortalama	2,5	metrekarelik	alan	düşmektedir.
●	Ortaokul	ve	lise	bahçelerinin	ve	oyun	alanlarının	toplamı	ortalama	7500	metrekaredir.

TEDBİRLER:
▶	Kampüs	içinde	klima	kullanımı	yasaktır.	Bunun	yerine	gün	içerisinde	odalar	sıkça	havalandırılmaktadır.
▶	Yürüme	engeli	olanların	haricinde	asansör	kullanılmamaktadır.	(Kullanım	durumu	hasıl	olduğunda	sadece	
o	kişi	binecek,	refakatçi	olmayacaktır.)	Günde	iki	kere	asansörün	dezenfeksiyonu	yapılmaktadır.
▶	Öğrenci/veli	ve	3.	şahıslar	ile	en	çok	temas	edilen	alanlarda	(mali	işler	/	kayıt	/	idari	işler	gibi)	bölmeler	
yaptırılmıştır.	Görüşmeler	maske	kullanılarak	bölme	arkasından	yapılmakta,	maskesiz	ve/veya	yüz	siperliği	
olmadan	görüşme	yapılmamakta,	maskesiz	3.	şahıs	ile	görüşme	kabul	edilmemektedir.
▶	 Ortak	 kullanımda	 olan	 fotokopi	 ve	 yazıcıdan	 çıktı	
alımı	anaokulu	ve	ilkokulda	okul	sekreterliğinden,		
ortaokul	ve	lisede	fotokopi	odasından,	yatılı	kısmında	ise	
belletmen	kontrolünde	öğretmen	ofisinden	olmaktadır.
▶	Anaokulu,	 ilkokul,	 ortaokul	 ve	 lise	 ile	 yatılı	 bölüm	
için	kampüste	izolasyon	odaları	oluşturulmuştur.
▶	Kampüse	dışarıdan	çiçek	girişine	izin	verilmemektedir.
▶	 Okula	 kişisel	 kargoların	 alınması	 yasaktır.	 Okula	
ilişkin	 kargolar	 ise	 güvenlik	 biriminde	 yapılan					
dezenfeksiyonun	 ardından	 eldiven	 kullanarak	
açılmaktadır.	
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▶	İlkokul	kütüphanesi	kullanılmamakta,	ortaokul	ve	lise	kütüphanesi	ise	sosyal	mesafe	ve	COVID-19	hijyen	
kurallarına	uyarak	kullanılmaktadır.
▶	Spor	salonları	ve	soyunma	odaları,	bilgisayar	laboratuvarı	ve	3D	laboratuvarı	ile	konferans	salonu	ikinci		
bir	değerlendirmeye	kadar	kullanılmamaktadır.
▶	Fen	laboratuvarları	sosyal	mesafe	ve	COVID-19	hijyen	kurallarına	uyarak	kullanılmaktadır.
▶	 Müzik	 odaları	 ve	 görsel	 sanatlar	 atölyeleri	 sosyal	 mesafe	 ve	 COVID-19	 hijyen	 kurallarına	 uyarak	
kullanılmaktadır.
▶	 Ofislerin	 gün	 içinde	 sürekli	 temizliği	 yapılmakta	 olup	 gerek	 görülen	 yerlerde	 ayrıca	 dezenfeksiyon		
yapılmaktadır.
▶	Tüm	 sınıflar	 ve	 ofislerle	 ortak	 alanlar	ULV	cihazıyla	 lisanslı	 dezenfektanlar	 ile	 her	 gün	mesai	 sonrası	
dezenfekte	edilmektedir.
▶	Ortaokul	ve	lise	binalarında	bulunan	yiyecek-içecek	matikler	kaldırılmıştır.
▶	Öğrenci	ve	Okul	Aile	Birlikleri	tarafından	yapılan	yiyecek	satışları	ve	kermesler	yapılmayacaktır.
▶	 Müdür	 Yardımcılarının,	 PDR	 öğretmenlerinin	 ve	 ders	 öğretmenlerinin	 veli	 görüşmeleri	 internetten	
yapılacaktır.
▶	Uygun	ders	ve	zamanlarda	dersler	açık	alanda	da	yapılabilecektir.

YEMEKHANE YERLEŞİMİ ve YEMEKHANELERDE ALINAN TEDBİRLER:

Kampüsümüzde	asgari	1,5	metre	mesafe	aralıklı	ve	dönüşümlü	yemek	yeme	sistemi	kurulmuştur.	Kurum	
bünyesinde	3	yemekhanede	aynı	anda	yemek	yiyen	yaklaşık	850	kişilik	kapasite	bulunmaktadır.	Düzenleme	
ile	450-500	kişi	aynı	anda	yemek	yiyebilecek	2-3	partide	toplam	1500	kişiye	servis	verilecektir.
Yemek	firmamızın	(Sardunya	Firması)	almaya	hak	kazandığı	“TSE Covid 19 Güvenli Üretim”	belgesi
ek	3’tedir.
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TEDBİRLER:
▶	Yemekhane	personelinin	sabahları	girişte	güvenlik	tarafından	ateşi	ölçülmektedir.	Yüksek	ateş	bulgusu		
saptanan	kişi	kampüs	içine	alınmayacak,	ivedilikle	okul	doktoruna	bilgi	verilecektir.	
▶	 Yemekhane	 yoğun	 öğrenci	 girişini	 engellemek	 ve	 sosyal	 mesafenin	 korunması	 için	 	 işaretlemeler	
yapılmıştır.	
▶	Anaokulu	ve	ilkokulda	yemek	servisleri	masaya,	tek	kullanımlık	çatal,	kaşık,	bıçak	eşliğinde	yemek		 	
firması	tarafından	yapılacaktır.	
▶	Ortaokul	ve	lisede	öğrenciler	kendi	servislerini	alarak	tek	kullanımlık	çatal,	kaşık,	bıçak	kullanacak	ve			
kapalı	su	verilecektir.	Açık	büfe	kullanılmayacaktır.
▶	Anaokulu	ve	ilkokul	dışında	kahvaltı	kaldırılmıştır.

SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER:

▶	Servis	araçları	her	gün	dezenfekte	edilmekte,	kontrolü	okul	idari	işler	birimi	tarafından	yapılmaktadır.
▶	Servis	sürücü	ve	 rehberlerinin	genel	sağlık	durumları	Efatur	 tarafından	günlük	olarak	HES	kodları	 ile	
takip	edilmektedir.
▶	 Sürücü	 ve	 rehberlerin	 sabah	 ve	 akşam	 öğrenci	 servisi	 öncesi	 ateşi	 ölçülecek	 ve	 sonuçlar	 idari	 işlere	
bildirilecektir.	
▶	Öğrenci	ve	personelin	sabahları	servise	binmeden	servis	rehberi	tarafından	ateşi	ölçülecektir.	Ateş	
ölçtürmeyen	veya	37.8	üzeri	ateşi	olanlar	servise	kesinlikle	alınmayacaktır.	
▶	Servis	kullanmayan	öğrencilerin	/	personelin	ateşi	ana	kapı	girişinde	güvenlik	ve/veya	görevli	personel	
tarafından	ölçülecektir.	Ateş	ölçtürmeyen	veya	ateşi	37.8	üzeri	olanlar	kampüse	kesinlikle	alınmayacaktır.	
▶	 Servislerde	 maske	 takmak	 zorunlu	 olup	 her	 öğrenci	 belirlenmiş	 sabit	 bir	 koltukta	 oturacak,	 yer	
değiştirmeyecektir.	Maskesiz	öğrenci	okul	servisine	bindirilmeyecektir.
▶	Okul	servisinde	uyarıları	dikkate	almayan	ve	maskesini	çıkaran	öğrenci	ikinci	bir	bildirime	kadar	servise	
alınmayacak	bu	nedenle	kullanılamayan	servisin	bedeli	iade	edilmeyecektir.	
▶	Servis	aracı	içerisinde	diğer	öğrencilerin	maskesini	çıkarma	veya	sosyal	mesafe	ihlali	yapan	öğrencinin	
ailesine	okul	idaresi	tarafından	bilgi	verilecek,	tekrarı	halinde	gerekli	yaptırımlar	uygulanacaktır.	
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▶	 Servislerde	 klima	 kullanılmayacak,	 pencereler	 açık	 tutulacaktır.	 Okul	 servisi	 girişine	 izin	 verilmeyen	
sitelerde	öğrenci	site	güvenlik	girişinden	alınacak	ve	teslim	edilecektir.	Servis	girişine	izin	verilen	sitelerde			
ise	site	içerisindeki	ikamet	edilen	blok	önünden	öğrenci	alınacak	ve	aynı	noktaya	teslim	edilecektir.	Servis	
en	fazla	2	dakika	bekleyecektir.	Teslim	alınmayan	öğrenci	aileye	bilgi	verilerek	site	güvenlik	noktasına							
teslim	edilecektir.	

▶	Tüm	personel	ve	öğrenciler	için	kendi	servisi	dışında	servis	kullanması	kaldırılmıştır.
▶	Sürücü	personeli	maske	ile	rehber	personeli,	maske	ve	siperlik	ile	servis	aracına	binerek	servis	hizmetini	
sağlayacaktır.

GÜVENLİK BİRİMİ İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER:
▶	Güvenlik	personelinin	her	sabah	ve	akşam	ateşi	ölçülerek	okul	idari	işlere	bildirilmektedir.	
▶	Güvenlik	firmamızın	(G4S	Firması)	personeli	COVID-19	ile	ilgili	tedbirler	ve	alınması	gereken	önlemler		
konusunda	eğitim	almış	olup,	konu	ile	ilgili	gerekli	bilgilendirmeler	firma	tarafından	personele	sürekli		 				
olarak	yapılmaktadır.
▶	Güvenlik	personeli,	okula	gelen	personel	ve	ziyaretçilerin	maske	takıp	takmadığını	kontrol	edecek,	maskesi	
olmayan	kişilerin	okul	girişine	izin	vermeyecektir.
▶	Güvenlik	personeli,	kapı	girişlerinde	tüm	personel	ve	misafirlerin	temassız	ateş	ölçer	ile	ateş	ölçümünü	
yapacaktır.
▶	Ateş	ölçtürmeyen	veya	ateşi	37.8	üzeri	olanlar	kampüse	kesinlikle	alınmayacaktır.	
▶	Randevusuz	hiçbir	3.	şahıs	okula	alınmayacaktır.	

YATILI BÖLÜM İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER:
▶	Yatılı	bölüm	kontenjan	sayısı	düşürülmüştür.
▶	Yatılı	bölümde	ortak	alanlarda	ve	etüt	odalarında	1,5	metre	sosyal	mesafe	gözetilmektedir.
▶	Yatılı	bölümde	mutfak	kısmı	sosyal	mesafe	ve	COVID-19	hijyen	kurallarına	uyarak	kullanılmaktadır.
▶	Her	gün,	öğleden	sonra	tüm	yatılı	bölüme	dezenfeksiyon	yapılmaktadır.
▶	Yatılı	bölüme	verilen	ara	öğünler	kapalı	paketlerde	sunulmaktadır.
▶	Yatılı	bölümde	sabah	yatılıdan	ayrılmadan,	akşam	da	yatılı	kısma	girmeden	hemşire	tarafından	öğrencilerin	
ateş	ölçümü	yapılacaktır.
▶	Öğrenci,	yatılı	bölüme	kişisel	bilgisayarını	getirebilmektedir.
▶	Yatılı	bölümde	Makro	Market	ve	hafta	içi-sonu	çıkış	izinlerinde	öğrenciler	sosyal	mesafe	ve	COVID-19	
hijyen	kurallarına	uymak	zorundadır.
▶	Evci	 izninden	 (şehir	 dışı)	 yatılıya	 dönen	öğrencinin	 kampüse	 girişi/kabulü,	 izin	 dönüşünde	 yaptırdığı/
yaptıracağı	COVID	antijen,	antikor	test	sonucun	yatılı	hemşiresine	ibraz	etmesiyle	-kontrollü	bir	ş ek i l d e -	
gerçekleşir.
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▶	Yatılı	bölümde	ütü	odası,	tek	kişilik	kullanıma	açık	olup	kullanmadan	önce	kullanacak	kişi	ütüyü	dezenfekte	
edecektir.
▶	Yatılı	bölümde	çamaşır	odası,	iki	kişilik	kullanıma	açık	olup,	kullanmadan	önce	kullanacak	kişi	çamaşır	
makinesinin	kapağınıve	deterjan	kutusunu	dezenfekte	edecektir.
▶	Yatılı	bölümde	kapalı	spor	tesisleri,	ortak	spor	araçları	ile	müzik	odalarında	ortak	müzik	aleti	kullanımı	
yapılmayacaktır.	
▶	 Yatılı	 bölüm	 öğrencileri,	 sosyal	 mesafe	 ve	 COVID-19	 hijyen	 kurallarına	 uygun	 olarak	 bireysel	
çalışabilecektir.
▶	Yatılı	bölüm	öğrenci	velileri	 için	bilgilendirme	formu	ve	taahhütname	ek	6’dadır.	Taahhütnamenin	veli	
tarafından	imzalanıp	Yatılı	Bölüm	Müdür	Yardımcısına	iletilmesi	beklenmektedir.
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ÖĞRENCİLER ve VELİLER TARAFINDAN UYULMASI ÖNEMLİ KURALLAR

▶	Ateş,	öksürük,	burun	akıntısı,	solunum	sıkıntısı,	aşırı	kas	ağrısı,	ishal	şikayetlerinden	herhangi		biri	 olan	
öğrenciler	hakkında	okula	bilgi	verilmesi	 	 	ve	bu	öğrencilerin	velileri	 tarafından	okula	gönderilmemesi,	
doktor	muayenesine	götürülmesi.	
▶	Aile	 içerisinde	 ateş,	 öksürük,	 burun	 akıntısı,	 solunum	 sıkıntısı	 gibi	 COVID-19	 belirtileri	 olan	 ya	 da	
COVID-19	tanısı	alan,	temaslısı	olan	kişi	bulunması	durumunda	veli	tarafından	okula	ivedilikle	bilgi		
verilmesi	ve	öğrencinin	okula	gönderilmemesi.
▶	Öğrencilerin	okula	bırakılması	ve	okuldan	alınması	sırasında	öğrenciyi	okula	bırakan	kişi	veya	velinin		
sosyal	mesafe	kurallarına	uyması	ve	maske	takması.	
▶	Birkaç	ölçümden	sonra	ateşi	hala	37.8	derecenin	üstünde	olan	öğrencilerin	görevliler	tarafından		
kesinlikle	okula	alınmaması
▶	Mümkünse	öğrenciyi	her	gün	aynı	kişinin	bırakması	ve	alması.	
▶	Mümkünse	büyükanne/büyükbaba	gibi	65	yaş	üstü	kişiler	veya	kronik	hastalığı	olanların	öğrencileri		
bırakıp	almamaları.
▶	Okul	içerisindeki	tüm	zamanlarda	maske	takmak	zorunluluğuna	kesinlikle	uyulması.	(Anaokulu		
öğrencileri	için	maske	kullanımı	teşvik	edilecektir.)
▶	Tüm	öğrencilerin	en	az	üç	katlı	cerrahi	maske	kullanması,	yıkanabilir	ya	da	daha	farklı	bir	maske		
türünün	 kesinlikle	 kullanılmaması.	 Öğrencilerin	 okula	 gelirken	 yanlarında	 yeterli	 sayıda	 yedek	 maske	
bulundurmaları.
▶	Öğrencilerin	günlük	su	ihtiyaçlarını	kendilerinin	karşılaması.
▶	Okul	çıkışlarında	katların	sırayla	boşaltılması.
▶	Okul	çıkış	saatlerinde	anaokulu	ve	ilkokul	birinci	sınıf	öğrencilerinin	servis	hosteslerine	okulun	ikinci			
kapısından	öğretmenleri	tarafından	teslim	edilmesi.
▶	 Anaokulu	 velilerinin	 okul	 binasının	 içine	 girmemeleri,	 dışarıda	 kameriyede	 beklemeleri.	 Maskesiz	
velilerin	kesinlikle	kampüs	içine	girmemeleri.
▶	 İlkokul	velilerinin	öğrencilerini	Makro	 tarafı	güvenlik	kapısında	 teslim	etmeleri	ve	almaları.	Kampüs	
içine	veli	girişi	yasaktır.	İlkokul	güvenlik	giriş	kapısından	öğrenci	kabul	edilmeyecektir.
▶	Kronik	hastalığı	olan	öğrencilerin	okula	başlamaları	ve	devamı	için	heyet	raporu	ile	okul	müdürlüğüne		
başvurmaları.	
▶	Özel	sağlık	durumu	olan	ve	kendilerine	uygun	antiseptikleri	kullanması	gereken	öğrenciler	kendi		 	
kullanımlarına	uygun	dezenfektanlarını	getirebilir.
▶	Sağlık	problemi	olup	tedavisi	yapılan	öğrencilerin	kendilerini	takip	eden	doktor	tarafından	verilecek		 	
okula	devam	edebilir	raporu	ile	okul	müdürlüğüne	başvurması	gerekmektedir.
▶	Tüm	öğrenciler	sadece	okul	idaresinin	kendisine	verdiği	dolabı	kullanacaktır.	Dolaplarda	kilit	kullanmak		
zorunludur.
▶ Kulüp dersleri yapılmayacaktır.
▶	Gündüzlü	öğrenci	velileri	için	bilgilendirme	formu	ve	taahhütname	ek	5’tedir.
Taahhütnamenin	veli	tarafından	imzalanıp	ilgili	Müdür	Yardımcısına	iletilmesi	beklenmektedir.
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COVID-19 SEMPTOMLARI

COVID-19	 semptomları,	 virüse	 maruz	 kaldıktan	 2-14	 gün	 sonra	 aşağıdaki	 formlardan	 biri	 veya	 daha	
fazlasıyla	ortaya	çıkabilir:

Ciddi	Belirtiler:
 ▶	Nefes	darlığı	veya	nefes	almada	zorluk	(nefes	darlığı,	derin	nefes	alamama)
 ▶	Göğüs	ağrısı	veya	basıncı
 ▶	Koku	veya	tat	kaybı
En	Yaygın	Belirtiler:
 ▶	Ateş	37,8⁰C	eşit	veya	daha	yüksek
 ▶	Üşüme
 ▶	Yeni	veya	kötüleşen	kuru	öksürük	(sürekli	/	normalden	fazla)
 ▶	Hırıltılı	öksürük,	nefes	alırken	ıslık	sesi	çıkarması
 ▶	Olağan	dışı	aşırı	yorgunluk	(yorgunluk,	enerji	eksikliği)
Daha	Az	Yaygın	Belirtiler:
 ▶	Olağan	dışı	veya	uzun	süreli	kas	ağrıları
 ▶	Boğaz	ağrısı
 ▶	Yutma	güçlüğü
 ▶	Mide	bulantısı	/	kusma,	ishal,	mide	ağrısı	(bilinen	diğer	nedenler	veya	koşullarla	ilgili	olmayan)
 ▶	Tıkalı	burun	veya	burun	akıntısı	(mevsimsel	alerjilerle	veya	diğer	bilinen	nedenlerle	ilgili		 	
	 			olmayan)	
 ▶	Alışılmadık	veya	uzun	süreli	baş	ağrısı
 ▶	Yeni	tat	veya	koku	kaybı
 ▶	Konjunktivit	(gözde	kızarma)
 ▶	Deride	kızarıklık	veya	el	veya	ayak	parmaklarında	renk	değişikliği	
 ▶	Sık	sık	düşme
 ▶	Küçük	çocuklar	ve	bebekler	için,	halsizlik	veya	iştahsızlık

	 COVID-19		ile	ilgili	daha	detaylı	bilgiye	https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/	adresinden	ulaşabilirsiniz.
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ÇOCUĞUM BUGÜN OKULA GİTMELİ Mİ?

KAYNAKLAR:
1)	COVID-19	Salgın	Yönetimi	ve	Çalışma	Rehberi	Bilimsel	Danışma	Kurulu	Çalışması	
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi/COVID-19_
SALGIN_YONETIMI_VE_CALISMA_REHBERI.pdf
2)	Yeni	Koronavirüs	Salgını	Kapsamında	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Profesyonellerinin	İşyerlerinde	Aldıracağı	Tedbirler
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/41225/yeni-koronavirus-salgini-kapsaminda-is-sagligi-ve-guvenligi-
profesyonellerinin-isyerlerinde-aldiracagi-tedbirler.pdf
3)	Hijyen	ve	Enfeksiyon	Önleme	Kontrol	Kılavuzu
http://merkezisgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/28133804_ETM_KURUMLARI_KILAVUZ_BASKI_4.pdf
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EK 1

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI COVID-19 KOMİTESİ

1. AMAÇ
COVID-19	Komitesinin	amacı	pandemi	süresince	TED	İstanbul	Koleji	Vakfı	Özel	Öğretim	Kurumlarında	
hijyen	 şartlarını	 geliştirmek	 ve	 enfeksiyon	 önleme	 çalışmalarıyla	 kurum	 bütününde	 koruyucu	 sağlık	
tedbirlerini	belirlemek,	uygulamak,	denetlemek	ve	öneriler	geliştirmektir.	

2. KAPSAM
COVID-19	Komitesi	çalışmaları	TED	İstanbul	Koleji	Vakfı	Özel	Okullarının	Merkezi	Kriz	Yönetim	Masasına	
bağlı	olarak	kurum	bünyesindeki	tüm	öğrencileri,	okul	çalışanlarını,	öğrenci	velilerini	ve	yatılı	bölümdeki	
öğrenci	ve	personeli	sözleşmeli	firmaları	ve	protokolle	iş	birliği	yapılacak	diğer	kurum	ve	kuruluşları	kapsar.	

3. COVID-19 KOMİTESİ

GÖREVİ	 	 ADI	SOYADI		 	 ÜNVANI
Komite	Başkanı	 Dr.	Şafak	ÖZCAN	 	 Lise	Müdür	Yardımcısı
Komite	Üyesi	 	 Murat	OĞAN	 	 	 Destek	Hizmetler	Müdürü
Komite	Üyesi	 	 Bülent	ÇINAR	 	 İdari	İşler	Koordinatörü
Komite	Üyesi	 	 Dr.	Ayşegül	Basmacıoğlu	 Okul	Doktoru
Komite	Üyesi	 	 Aylin	KALAFAT	 	 Anaokulu	Müdür	Yardımcısı
Komite	Üyesi	 	 Selda	KURT	 	 	 İlkokul	Müdür	Yardımcısı
Komite	Üyesi	 	 Gülin	ÜSTÜNDAĞ	 	 Yatılı	Bölüm	Müdür	Yardımcısı

4. COVID-19 KOMİTESİNİN SORUMLULUKLARI
▶Komite	Başkanı;	kampüs	bünyesinde	COVID-19	süresince	komiteye	başkanlık	yaparak	komite	tarafından	
alınan	kararların	yönetim	ve	takibinden	sorumludur.	
▶	Destek	Hizmetler	Komite	Üyesi;	kampüs	bünyesinde	temizlik	firmasının	(Diversey	Firması)	yaptığı/yapacağı	
hijyen	denetimlerinin	 takiplerini	yaparak,	denetim	sonucunda	oluşabilecek	eksiklerin	giderilmesinden	ve	
koordinasyonunun	sağlanmasından	sorumludur.
Okul	 iş	sağlığı	güvenliği	firmasının	(GLC	Gülay	Levent	Can	Grup	Sağlık	Güvenlik	Çevre	A.Ş.	Firması)	
COVID-19	kapsamında	belirleyeceği	ve	komitenin	almış	olduğu	COVID-19	süreçlerine	ilişkin	kararların	
uygulatılmasından	sorumludur.
▶	 İdari	 İşler	 Komite	 Üyesi;	 kampüs	 bünyesinde	 hizmet	 veren	 yemek,	 servis,	 güvenlik	 ve	 diğer	 idari	
kadrolara	COVID-19	kapsamında	komite	tarafından	alınacak	kararların	uygulatılmasından	ve	denetiminden	
sorumludur.
▶	Sağlık	Komite	Üyesi;	sağlık	ile	ilgili	olarak	COVID-19	kapsamında	komitenin	alacağı	iş	süreci	kararların	
uygulatılmasından	ve	denetiminden	sorumludur.
▶	 Okul	 Komite	 Üyesi;	 komitenin	 almış	 olduğu	 kararları,	 okul	 bünyesinde	 öğrenci	 ve	 öğretmenlere	
bilgilendirme	yaparak	denetim	ve	takibini	yapmaktan	sorumludur.	
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EK 2
COVID-19 ENFEKSİYONU SENARYOSU

1. SENARYO 
Salgın	 bir	 hastalık	 dünyanın	 gündemine	 oturmuş	 ve	 ülkemizde	 özellikle	 İstanbul’a	 yakın	 bir	 yerleşim	
merkezinde	hastalık	tespit	edilmiştir.	

2. VARSAYIM 
Okul	çalışanlarından	veya	öğrencilerden	en	az	biri	salgın	hastalığa	yakalanmıştır.

3. AFET YÖNETİM SİSTEMİ 

A. Zarar Azaltma Önlemleri
	 a)	Genel	hijyen	tedbirlerinin	önemi	konusunda	öğrenci	ve	çalışanların	bilgilendirilmesi	ve		 	
	 					bilinçlendirilmesi,
	 b)	Tuvalet	temizliklerinin	usulüne	uygun	yapılıp	yapılmadığının	denetlenmesi,	
	 c)	Besinlerin	sağlık	koşullarına	uygun	saklanması	ve	hijyen	koşullarına	uygun	üretilmesi,	servisi,		
	 				dağıtımı	ve	toplanması,
	 d)	Personelin	periyodik	muayenelerinin	aksatılmadan	sürdürülmesi,
	 e)	Servislerin	her	gün	dezenfektanlarla	temizliğinin	sağlanması,	
	 f)	Kişisel	eşyaların	paylaşılmaması	ve	başkalarınca	kullanılmaması	ve	kullandırılmaması			 	
	 				konusunda	bilinçlendirme	çalışmalarının	yapılması

B. Hazırlık 
	 a)	Çevremizde	herhangi	bir	salgın	hastalığın	varlığında	bu	hastalıkla	ilgili	okul	çalışanlarına,		 	
	 				öğrenci	ve	velilere	yazılı	ve	sözlü	bilgilendirme	yapılır,	
	 b)	Sağlık	Bakanlığı	ve	ilgili	sağlık	birimleri	ile	temas	sağlanarak	hastalıkla	ilgili	ilave	bilgi	alınır,
	 c)	Hastalığa	karşı	en	fazla	risk	altında	olan	gruplar	tespit	edilerek,	gözlem	altında	tutulur,
	 d)	Okul	gezileri,	spor	müsabakaları	ve	kültürel	faaliyetler	salgın	hastalık	ve	öğesini	kapsıyorsa	bu		
	 					tür	aktiviteler	iptal	edilir.

C. Müdahale
1. Okul İçinde Öğrencide/Çalışanda Vaka Gerçekleşmesi Durumunda;
a)	Öksürük,	yüksek	ateş	ve	nefes	alma	zorluğu	çeken	öğrenci/çalışan	revire	gönderilir.	(Şüphe	duyan	kişi)
b)	Revir	öğrencinin/çalışanın	muayenesi	sonucu	COVID-19	enfeksiyonu	şüphesi	duyarsa;
 ▶	Anaokulu	öğrencisi,	anaokulunda	ayrılmış	izolasyon	odasına	alınır.	Anaokulu	hemşiresi	gerekli		
	 				tedbirleri	alarak	veli	gelinceye	kadar	hastaya	refakat	eder.
 ▶	 İlkokul	 öğrencisi,	 e-blokta	 ayrılmış	 izolasyon	 odasına	 alınır.	 Ana	 revir	 hemşiresi	 gerekli	
tedbirleri		 	 			alarak	veli	gelinceye	kadar	hastaya	refakat	eder.
 ▶	Ortaokul-Lise	öğrencisi,	E-blokta	ayrılmış	izolasyon	odasına	alınır.	Ana	revir	hemşiresi	gerekli		
	 				tedbirleri	alarak	veli	ya	da	velinin	yazılı	onayı	ile	eşlik	edecek	kişi	gelinceye	kadar	hastaya		 	
	 				refakat	eder.
 ▶	Yatılı	öğrencisi,	yatılı	binasında	bulunan	izolasyon	odasında	karantinaya	alınır.	Yatılı	hemşiresi		
	 				gerekli	tedbirleri	alarak	ambulans	gelinceye	kadar	hastaya	refakat	eder.	Öğrencinin	bulunduğu			
	 				oda	ve	kat	öğrencilerle	birlikte	kapatılır.	
  °	Öğrenci	hastaneye	gönderilirken,	refakatçi	olarak	hemşire	ya	da	belletmen	de	gerekli		 	
	 	 			kişisel	önlemleri	alarak	hastaneye	gider.
  ° Hastanenin	durum	hakkındaki	bilgilendirmesi	ile	öğrenci	hastanede	ya	da	yatılı	kısmın		 	
	 														izolasyon	odasında	kalabilir.	Sonucu	pozitif	çıkan	öğrenci	kesinlikle	yatılı	kısma	geri	
	 					 		gelmeyerek	velisine	ya	da	velinin	yazılı	onayı	ile	eşlik	edecek	kişiye	teslim	edilir.
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▶	Çalışan	personel,	E-blokta	ayrılmış	izolasyon	odasına	alınır.	Ana	revir	hemşiresi	gerekli	tedbirleri		 	
				alarak	en	yakın	hastaneye	yönlendirilmesi	yapılır.
 ▶	Eğer	revire	başvuran	kişinin	çok	yüksek	ateşinin	yanında	nefes	alıp	vermede	zorlukları			 	
					 			oluşmuşsa	o	zaman	112	acil	servisten	ambulans	istenerek,	bulaş	riskine	karşı	aynı	araçta		 	
	 			olmamak	üzere	bir	refakatçiyle	ve	başka	bir	araç	ile	hastaneye	sevk	edilir.
c)	Öğrencinin/çalışanın	bağlı	bulunduğu	Okul	Müdürlüğüne/Müdürlüğe	öğrencinin/çalışanın	durumu		 	
				hakkında	bilgi	verilir	(Okul Doktoru).
d)	Merkezi	Kriz	Yönetim	Masası	(MKYM)	bilgilendirilir	ve	MKYM	faaliyete	geçirilir	(Okul Müdürü).
e)	Vaka;	
 ▶	Okul	zamanı	ise	veli,	salgın	hastalık	şüphesi	ile	Okul	Müdürlüğü/Müdürlük	bilgilendirildikten			
	 				sonra	aranır	(Okul Doktoru).	
 ▶	Okul	zamanı	dışında	yatılıda	gerçekleşirse	112	acil	servis,	salgın	hastalık	şüphesi	ile	Okul		 	
	 				Doktoru	ve	Okul	Müdürüne	bilgi	verildikten	sonra	aranır	(Yatılı Hemşiresi/Yatılıdan Sorumlu  
     Müdür Yardımcısı).
f)	Öğrenci/çalışan	velisine/ailesine	konu	hakkında	bilgilendirme	yapılır	(Okul/Birim Müdürü).
g)	Hastanın	tanısı	ve	hakkındaki	bilgilendirme	veliden/aileden	öğrenilir	(Okul Doktoru).
h)	Eğer	salgın	hastalık	tanısı	konmuşsa	Okul	/	Birim	Müdürlüğüne	bilgi	verilir	(Okul Doktoru).
i)	Kurum	salgın	hastalığın	gerçekleştiğine	dair	bilgiyi	İlçe	Sağlık	Müdürlüğü	ve	İlçe	Milli	Eğitim		 	
			Müdürlüğüne	yazılı	olarak	bildirir	(Okul/Birim Müdürü).
j)	Hastanın	temasta	olduğu	okul	bünyesindeki	insanlar	(sınıf	arkadaşları,	öğretmenler,	kullanıyorsa		 				
			servis	firması,	yemek	şirketi	ve	diğer	personel)	hastalık	şüphesinden	dolayı	hastaneye	başvurmaları	
			için	bilgilendirilir	(Okul/Birim Müdürü).	
k)	İlçe	Sağlık	Müdürlüğü	ve	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğünün	yönlendirmesi	ile	hareket	edilir	(Okul   
    Müdürü).
l)	Her	vaka	sonrası	tüm	okul	ve	servis	araçları	dezenfekte	cihazı	ile	temizlenir	(Destek Hizmetleri).

2. Okul Dışında Öğrencide/Çalışanda Vaka Gerçekleşmesi Durumunda;
a)	Veli	öğrencinin/aile	çalışanın,	salgın	hastalığa	kapıldığına	dair	tanı	konduğu	bilgisini	ilgili	Okul		 	
				Müdürlüğü/Müdürü	ile	paylaşır.
b)	Hastanın	tanısı	ve	hakkındaki	bilgilendirme	veliden/aileden	öğrenilir	(Okul Müdürü/Okul Doktoru).
c)	Okul	Müdürlüğü	salgın	hastalığın	gerçekleştiğine	dair	bilgiyi	okul	doktoru	ile	görüştükten	sonra	İlçe		 	
				Sağlık	Müdürlüğü	ve	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğüne	yazılı	olarak	bildirir	(Okul Müdürü).
d)	)	Hastanın	temasta	olduğu	okul	bünyesindeki	insanlar	(sınıf	arkadaşları,	veliler,	öğretmenler,	
							kullanıyorsa	servis	firması,	yemek	şirketi	ve	diğer	personel)	online	bir	toplantı	ile	bilgilendirilir,	
							gerekli	görülürse	hastaneye	başvurmaları	istenir	(Okul Müdürü/Okul Doktoru).	
e)	İlçe	Sağlık	Müdürlüğü	ve	İlçe	Milli	Eğitim	Müdürlüğünün	yönlendirmesi	ile	hareket	edilir	(Okul   
    Müdürü).
f)	Her	vaka	sonrası	tüm	okul	ve	servis	araçları	dezenfekte	cihazı	ile	temizlenir	(Destek Hizmetleri).

3. Öğrencide/Çalışanda Pozitif Tanı Konmuş ise Okula Dönüş Süreci;
Pozitif	 tanı	 konan	 öğrenci	 ya	 da	 çalışanın	 bağlı	 bulunduğu	 okul/birim	 müdürlüğünün	 istediği	 raporları	
sunması	ve	okul	doktorunun	onayı	ile	okula	kabulü	gerçekleşir.

4. Öğrencide/Çalışanda Temaslı Olan Kişi Bulunması Durumunda Okula Dönüş Süreci;
a)	Aile	içerisinde	ateş,	öksürük,	burun	akıntısı,	solunum	sıkıntısı	gibi	COVID-19	belirtileri	olan	
				ya	da	COVID-19	tanısı	alan,	temaslısı	olan	kişi	bulunması	durumunda	öğrenci	velisi/çalışan	bağlı	
				bulunduğu	müdürlüğe	ivedilikle	bilgi	verir.
b)	Öğrencinin/çalışanın	bağlı	bulunduğu	müdürlük	öğrencinin/personelin	durumunu	okul	doktoruna	
				ve	COVID	19	Komitesine	bildirir.	
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c)	Okul	doktoru	öğrenci	velisi/personel	ile	iletişime	geçerek	en	son	bulaş	riski	bulunduğu	günden	
					itibaren	Sağlık	Bakanlığının	COVID-19	hastalarının	izolasyon	ve	işe	dönüşlerine	ilişkin	
				düzenlemesine	göre	hareket	edileceğini	iletir.	
d)	Sağlık	Bakanlığının	COVID-19	rehberinin	“Temaslı	Takibi,	Salgın	Yönetimi,	Evde	Hasta	İzlemi	
				ve	Filyasyon"	bölümüne	göre;
 ▶	Belirti	göstermeyen	veya	hafif	vakalarda	(evde	izlenen	veya	hastanede	24	saatten	kısa	süre	
	 		yatan	vakalar)	PCR	pozitifse	PCR	alındığı	günden	itibaren,	olası	vakalarda	ise	
	 		semptom	başlangıcından	itibaren	10.	günün	sonunda	izolasyon	sonlandırılacak.
 ▶	Hastane	yatış	endikasyonu	olanlarda	izolasyonun	sonlandırılması	PCR	pozitif	vakalarda	
	 		PCR	alındığı	günden	itibaren,	olası	vakalarda	semptom	başlangıcından	itibaren	
	 		14.	günün	sonunda	yapılacak.
 ▶	Yoğun	bakım	endikasyonu	olan	veya	immunsuprese	vakalarda	ise	PCR	pozitifse	
	 		PCR	alındığı	günden	itibaren,	olası	vakalarda	semptom	başlangıcından	itibaren	
	 		20.	günün	sonunda	izolasyon	sonlandırılacak.
 ▶	Ayrıca	izolasyon	sırasında	enfeksiyon	iyileşmesine	rağmen	bazı	kişilerde	öksürük	veya	tat	
	 			veya	koku	alma	duyusunda	kayıp	veya	değişikliğin	birkaç	hafta	devam	edebileceği	
	 		göz	önüne	alındığından,	kalıcı	bir	öksürük	veya	tat/koku	kaybı	izolasyonun	uzamasına	
	 		neden	olmayacak.
e)	İzolasyon	süreleri	sonlandırılan	kişilerin	raporları	okul	doktoru	tarafından	onaylandıktan	sonra	
				işlerine/okula	dönebilecek.
f)	İşe	dönüş	tarihi	okul	doktoru	tarafından	belirlenip	personele/öğrenciye	ve	bağlı	bulunduğu	
				müdürlüğe	bildirilecek	(Okul Doktoru)

D. İyileştirme
a)	Salgın	kontrol	altına	alındıktan	sonra	hastalığın	nasıl	ve	nereden	yayıldığı	tespit	edilerek	kaynağının		
				ortadan	kaldırılması	çalışmaları	başlatılır.
b)	Hasta	kişinin	temasta	bulunduğu	tüm	çevresi	tespit	edilmeye	çalışılarak,	takip	edilir,	gerekirse	tüm		
					kişiler	14	günlük	izolasyon	sürecini	tamamlamak	üzere	okuldan	uzaklaştırılır.
c)	Hasta	kişinin	temas	ettiği	ortamlar	tespit	edilmeye	çalışılır	ve	tüm	dezenfeksiyon	ve	temizlik	işlemleri		
				yapılır.
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EK 3

SARDUNYA FIRMASININ TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ
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EK 4

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI VAZİYET PLANI 
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EK 5

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME

TED	İstanbul	Koleji	Vakfı	Özel	Öğretim	Kurumlarında	yüz	yüze	eğitim	süreci	için	alınan	tedbirler	ve	uyulması	

gereken	kurallar	kılavuzunda	yer	alan	 tüm	maddelerin	COVID-19	salgını	 tedbirleri	kapsamında	alınmış	

önlemler	bütünü	olduğunu,	çocuğumun	okula	gelmesiyle	bu	önlemlerin	hepsine	uyacağımıza	ve	herhangi	

bir	sağlık	problemi	yaşandığında	okulun	COVID-19	salgını	ile	ilgili	tüm	tedbirleri	aldığını	ve	okulun	bir	

sorumluluğu	olmadığını	bilerek,	çocuğumun	ateş,	öksürük,	burun	akıntısı,	solunum	sıkıntısı,	ishal	şikâyeti	

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.	Çocuğumun	

okula	 gelmesiyle	 bu	 önlemlerin	 hepsine	 uyacağıma	 ve	 yukarıda	 belirtilen	 durumlarda	 çocuğumu	 okula	

getirmeyeceğimi	ve	getirmeme	sebebimi	okul	yönetimine	bildirmeyi	kabul	ve	taahhüt	ederim.

	…/…	/	2020

Taahhüt	Eden:	

Veli/Vasinin	Adı	Soyadı:	

İmzası:	

Öğrencinin	Adı-Soyadı:	
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EK 6

BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME (YATILI BÖLÜM)

TED	 İstanbul	Koleji	Vakfı	Özel	Öğretim	Kurumlarında	 yüz	 yüze	 eğitim	 süreci	 için	 alınan	 tedbirler	 ve	

uyulması	gereken	kurallar	kılavuzunda	yer	alan	tüm	maddelerin	COVID-19	salgını	tedbirleri	kapsamında	

alınmış	önlemler	bütünü	olduğunu,	çocuğumun	okula	gelmesiyle	bu	önlemlerin	hepsine	uyacağımızı	ve	

herhangi	bir	 sağlık	problemi	yaşandığında	okulun	COVID-19	salgını	 ile	 ilgili	 tüm	 tedbirleri	 aldığını	ve	

okulun	bir	 sorumluluğu	olmadığını	bilerek,	 çocuğumun	ateş,	öksürük,	burun	akıntısı,	 solunum	sıkıntısı,	

ishal	şikâyeti	olması	durumu	veya	solunum	yolu	enfeksiyonu	hikayesi	vs.	gibi	hastalıklarda	okul	doktoruna/

yatılı	 bölüm	hemşiresine	muayene	 olmasına,	 önerilmesi	 halinde	 okulumuza	 en	 yakın	 sağlık	 kuruluşuna	

sevk	 edilmesine	 izin	 verir,	 refakati	 için	 tayin	 edeceğim	 kişinin	 bilgilerini	 okul/yatılı	 bölüm	 idaresi	

ile	 paylaşacağımı,	 çocuğuma	 COVID-19	 tanısının	 konması	 halinde;	 beyan	 edeceğim	 kişinin/kişilerin	

refakatinde	sağlık	kuruluşundan	teslim	alınacağını	kabul	ve	taahhüt	ederim.	

…/…	/	2020

Taahhüt	Eden:	

Veli/Vasinin	Adı	Soyadı:	

İmzası:	

Öğrencinin	Adı-Soyadı:
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EK 7

SERBEST KIYAFET KURALLARI

Pandemi	 nedeni	 ile	 öğrencilerin	 sağlığı	 düşünülerek	 geçilen	 serbest	 kıyafet	 döneminde,	 sizlerden	 ve	
öğrencilerimizden	beklentimiz	aşağıda	belirtilen	kurallara	uyulması	ve	okul	ortamına	uygun	olan	giysilerin	
tercih	edilmesidir.	Marka	giysilerin	giyilmemesini	önemle	rica	ediyoruz.

İlkokul

Mevsime	göre	öğrencilerin	okula	kot/kumaş	pantolon/eşofman	dar	olmayan	t-shirt,	sweat-shirt,	kazak,	polar	
ile	gelmeleri,	okuldan	döndükten	sonra	bu	giysilerin	havalandırılması	ya	da	yıkanması	önemlidir.
 ▶	Giysiler	 rahat	 ve	 güvenli	 olmalıdır.	 (Kostüm,	 takım	 formaları,	 uzun	 elbise,	 tütü	 gibi	 farklı	 ve	
dikkat	çekici	olmamasına	özen	gösterilmesini	rica	ederiz)

Kız öğrencilerin;

 ▶	Sandalet,	terlik,	topuklu	ayakkabı	giymemeleri,
 ▶	Rahat	ve	güvenli	ayakkabı	giymeleri,
 ▶	Saçlarının	boyasız	olması,	makyaj	yapmamaları,	oje	kullanmamaları,
 ▶	Kolye,	yüzük,	küpe,	bilezik	vb.	aksesuar	takmamaları,

Erkek öğrencilerin;

 ▶	Rahat	ve	güvenli	ayakkabı	giymeleri	(krampon,	ışıklı	spor	ayakkabı	giymemeleri),
 ▶	Kısa	ve	taranmış	saçlarla	okula	gelmeleri,

Ortaokul ve Lise

Öğrencilerin	okula	kot/kumaş	pantolon	(tayt	tarzında	ve	yırtık	-	delikli	olmayan),	mevsime	göre	dar	olmayan	
ve	içlerini	göstermeyen	t-shirt,	sweat-shirt,	kazak,	polar	ile	gelmeleri,	okuldan	döndükten	sonra	bu	giysilerin	
havalandırılması	ya	da	yıkanması	önemlidir.	Kısa/bermuda	şort	giyilmemesi	önemle	beklenmektedir.	

Beden	Eğitimi	ve	Spor	dersleri	olduğu	günler	Okul	Eşofmanı	ile	gelebilirler.	

Kız öğrencilerin;

 ▶	Kolye,	yüzük,	küpe,	bilezik	vb.	aksesuar	takmamaları,	
 ▶	Saçlarının	boyasız	olması,	makyaj	yapmamaları,	oje	kullanmamaları,	
 ▶	Sandalet,	terlik,	topuklu	ayakkabı	giymemeleri,

Erkek öğrencilerin;

Kısa	ve	taranmış	saçlarla	günlük	sakal	tıraşı	olarak	okula	gelmeleri,	bıyık	ve	sakal	bırakmamaları	önemlidir.



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42


