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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.
▶ Okul personeline COVID-19 sürecine yönelik bilgilendirme eğitimleri verilmektedir.
▶ Kampüs içinde çeşitli yerlere ve tüm dersliklere turuncu atık maske ve eldiven kutuları konulmuştur. Bu 
tür biyolojik atıklar temizlik görevlileri tarafından tıbbi atık poşetlerine alınmakta, imhası atık yönetimine 
uygun bir şekilde yapılmaktadır.  
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▶ Tüm kampüs genelinde bilgilendirme afişleri, el yıkama yerlerinde sosyal mesafe çizgileri ve kampüs bina 
girişlerine dezenfektan paspaslar konulmuştur.
▶ Kitap satışı bulaşı azaltmak için Nokta Kırtasiye tarafından internetten yapılacaktır.

İDARİ TEDBİRLER:

▶ TED İstanbul Koleji Vakfı Özel Öğretim 
Kurumları Kriz Yönetim Masasının 
COVID-19 senaryosu ek 1’dedir.
▶ Okul içinde tüm personel maske 
kullanmakta, COVID-19 hijyen 
kurallarına uyacak şekilde ve sosyal 
mesafelerini ayarlayarak çalışmaktadırlar.
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▶ Okul çıkışlarında katlar sırayla boşaltılır.
▶ Okul çıkış saatlerinde anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri servis hosteslerine okulun ikinci 
kapısından öğretmenler tarafından teslim edilir.

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 2’dedir. 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 15-20 öğrenci 
bulunmaktadır. Dersliklerde, öğrenci başına yaklaşık 4 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 
39000 metrekaredir.

Öğrenciler arasındaki mesafe, okuldaki derslik ve 
öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından 
sosyal mesafeye uygun düzenlenmiştir.
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TEDBİRLER:
▶ Gün içerisinde odalar sıkça havalandırılmaktadır.
▶ Asansör kullanacak kişi sayısı bir kişi ile sınırlandırılmıştır. 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 görüşme yapılmamakta, 
maskesiz 3. şahıs ile görüşme kabul edilmemektedir.
▶ Ortak kullanımda olan fotokopi ve yazıcılar kullanıcı tarafından %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu 
sağlandıktan sonra kullanılmalıdır. 
▶ Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise ile yatılı bölüm için okulda izolasyon odaları oluşturulmuştur.
▶ 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.
▶ Öğrenci ve Okul Aile Birlikleri tarafından yapılan yiyecek satışları ve kermesler yapılmayacaktır.
▶ Müdür Yardımcılarının, PDR öğretmenlerinin ve ders öğretmenlerinin veli görüşmeleri internetten 
yapılacaktır.

▶ Uygun sınıf ve zamanlarda dersler açık alanda da yapılabilecektir.
▶ Ders sırasında sınıf pencereleri, öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi risk yaratmayacak şekilde 
önlemler alınarak mümkün olduğunca açık tutulacak ve doğal havalandırma sağlanacaktır.
▶ Okulda Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda T.C. Sağlık Bakanlığının yayınlamış olduğu ek 4’teki 
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bulunan uygulama takip edilecektir.
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YEMEKHANE YERLEŞİMİ ve YEMEKHANELERDE ALINAN TEDBİRLER:

Kampüsümüzde asgari 2 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.

TEDBİRLER:
▶ Yemekhane personelinin sabahları girişte güvenlik tarafından ateşi ölçülmektedir. Yüksek ateş bulgusu 
saptanan kişi kampüs içine alınmayacak, ivedilikle okul doktoruna bilgi verilecektir. 
▶ Yemekhanelere yoğun öğrenci girişini engellemek ve sosyal mesafenin korunması için işaretlemeler 
yapılmıştır. 
▶ Anaokulu ve ilkokul dışında kahvaltı kaldırılmıştır.
▶ Yemek saatleri; İlkokul öğrencileri için 4. ders sonrasına, ortaokul ve hazırlık sınıfı öğrencileri için 5. ders 
sonrasına, 9-10-11 ve 12. Sınıf öğrencileri için 6. ders sonrasına planlanmıştır.
▶ İlkokul 1-2-3. Sınıf  öğrencilerimiz E-Blok yemekhanesinde, 4. Sınıf öğrencilerimiz B-Blok 
yemekhanesinde, Ortaokul 5 ve 6. Sınıf öğrencilerimiz B-Blok yemekhanesinde, 7-8 ve Hazırlık Sınıfı 
öğrencilerimiz E-Blok yemekhanesinde, lise 10. Sınıf öğrencilerimiz B-Blok yemekhanesinde, 9-11 ve 12. 
Sınıf öğrencilerimiz E-Blok yemekhanesinde yemek yiyecektir.
▶ Öğretmenler dışındaki personel 11.25-12.05 arası B-Blok yemekhanesinde yemeklerini yiyecektir.
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SERVİS ARAÇLARI İLE İLGİLİ ALINAN TEDBİRLER:

▶ Servis araçları her gün dezenfekte edilmekte, kontrolü okul idari işler birimi tarafından yapılmaktadır.
▶ 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 38 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 38 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. 
▶ Servislerde klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi açılmayacaktır.
▶ Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılacaktır.
▶ Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanacaktır.
▶ 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 öğrenciler için kendi servisi dışında servis kullanması kaldırılmıştır.
▶ Sürücü ve rehber personeli maske ile servis aracına binerek servis hizmetini sağlayacaktır. Yolculuk 
süresince maskelerini çıkarmayacaktır.
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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, kapı girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümünü yapar.
▶ Ateş ölçtürmeyen veya ateşi 38 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 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.
▶ Aşılı olma durumuna bakılmaksızın eğitim öğretim yılı başında yatılıya ilk girişte ve ara tatil dönüşlerinde 
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tüm öğrenciler en fazla 48 saat öncesine ait PCR testi yaptırmış 
ve raporunu ibraz edecek şekilde yatılıya kabul edilecektir. 
▶ Yatılı bölümde ütü odası, tek kişilik kullanıma açık olup kullanmadan önce kullanıcı tarafından ütü 
%70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra kullanılacaktır. 
▶  Yatılı bölümde çamaşır odası, iki kişilik kullanıma açık olup, kullanmadan önce kullanacak kişi, çamaşır 
makinesinin kapağını ve deterjan kutusunu %70’lik alkolle silerek dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra 
kullanacaktır.
▶ Yatılı bölümde kapalı spor tesisleri, spor araçları ile müzik aletleri sosyal mesafe ve COVID-19 hijyen 
kurallarına uygun olarak belirlenen program dahilinde kullanılacaktır.
▶ Yatılı bölüm öğrencileri, sosyal mesafe ve COVID-19 hijyen kurallarına uygun olarak bireysel 
çalışabilecektir.
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ÖĞRENCİLER ve VELİLER TARAFINDAN UYULMASI ÖNEMLİ KURALLAR

▶ Gündüzlü ve yatılı öğrenci velileri için bilgilendirme formu web sayfamızın öğrenci bilgileri kısmında 
şifreli alanda bulunmakta olup veli ve öğrencilerin bilgilenme için bu formu okumaları.
▶ Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, aşırı kas ağrısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan 
öğrenci velilerinin durum  hakkında okula bilgi verilmesi öğrencilerin 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 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 38 derecenin üstünde ateşi olan öğrencilerin görevliler tarafından kesinlikle okula 
alınmaması.
▶ Mümkünse öğrenciyi her gün aynı kişinin bırakması ve alması. 
▶ Mümkünse aşılı kişilerin öğrencileri okula bırakıp almasının sağlanması.
▶ Okul içerisindeki tüm zamanlarda maske takmak zorunluluğuna kesinlikle uyulması. (5 Yaş üstü 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 kendi getirecekleri matara ile su ihtiyaçlarını karşılamaları.
▶ 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 İÇİNE VELİ GİRİŞİ YASAKTIR. İlkokul güvenlik giriş kapısından öğrenci kabul 
edilmeyecektir.
▶ Tüm okullarımızda KAMPÜS İÇİNE VELİ VE ZİYARETÇİ GİRİŞİ YASAKTIR. 
▶ Veli-öğretmen görüşmeleri tüm okulda online randevu sistemi ile yapılacaktır.
▶ Özel sağlık durumu olan ve kendilerine uygun antiseptikleri kullanması gereken öğrenciler kendi 
kullanımlarına uygun dezenfektanlarını getirebilir.
▶ İlkokul, ortaokul ve lisede beden eğitimi ve spor derslerinin olduğu günlerde öğrenciler eşofman ile okula 
gelecektir.
▶ Serviste öğrencilerin bulaşı azaltmak için yüksek sesle konuşmamaları ve bağırmamaları. 

COVID-19 SEMPTOMLARI



14

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 38⁰C veya daha yüksek
 ▶ Üşüme
 ▶ Yeni veya kötüleşen kuru öksürük (sürekli / normalden fazla)
 ▶ Hırıltılı öksürük, nefes alırken ıslık sesi çıkarması
 ▶ Olağandışı 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.

Omicron Varyantı Nedir?
Omicron 26 Kasım 2021 de Güney Afrika da tanımlanan bir SARS COV-2 virüsüdür. Avrupa, Amerika ve 
Asya’ya yayılan virüs kısa sürede Türkiye’ de de tespit edildi.
Dünya Sağlık Örgütü Omicronu ‘küresel düzeyde daha fazla’ yayılma potansiyeli yüksek bir tür olarak 
tanımladı.

Omicron Varyantının Belirtileri Nelerdir?
 • Kuru öksürük, 
 • Yüksek ateş, 
 • Gece terlemesi, 
 • Vücut ağrısı,
 • Tat ve koku alma hissi kaybı. 
 • Ayrıca aşırı halsizlik de yapabilir.

Omicron Varyantı Nasıl Bulaşır?
Virüs solunum yoluyla, hasta kişilerle temas yoluyla ve hastaya ait vücut sıvılarının temasıyla geçmektedir.
Omicron Varyantı Tehlikeli mi, Nasıl Korunuruz?
Omicron varyantında ortaya çıkan başlıca değişiklik virüsün vücuda yapıştığı bölge ile ilgilidir. Bu da virüsün 
vücuda daha kolay yapışmasını sağlar ve böylece Omicron Varyantı öncekilere göre daha bulaşıcı hale geldi.
Omicronun neden olabileceği zararlar ve can kaybı oranıyla ilgili uzun vadeli bir çalışma henüz bulunmasa 
da Covid 19 un diğer varyantlarına göre özellikle aşısız kişilerde tehlikeli ve ölümcül sonuçlar görülmektedir.
Vakaları kısa sürede tespit ederek yayılımı kontrol etmede, PCR testleri en yüksek güvenliğe sahip olup, 
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Hızlı Antigen testleri de düzenli aralıklarla yapılarak PCR ile desteklenmesi halinde önerilmektedir.
Aşılar Koruyucu mu?
Mevcut vakalara bakıldığında aşıların etkili olmaya devam ettiği, ağır hastalık ve can kayıplarının azalmasında 
kritik rol oynadığı görülmüştür. Yeni varyanta karşı aşı etkinliğini artırmak için hatırlatma dozunun önemi 
artmıştır. Aşı takvimi uzayanlar ve aşıdan veya hastalıktan sonra 3 ay geçenlerin hatırlatma dozu yaptırması 
önerilmektedir.

13/01/2022
Op Dr. Ayşe Gül Basmacıoğlu
Okul Doktoru

ÇOCUĞUM BUGÜN OKULA GİTMELİ Mİ?

KAYNAKLAR:
1) COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/40982/0/covid19-toplumdasalginyonetimirehberipdf.pdf

2) Yeni Korona virüs 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) T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Covid-19 Bilgilendirmesi
http://covid19.meb.gov.tr

4) 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
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
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    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.
 ▶ 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  
    refakatçi ile 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) 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).
j) Her vaka sonrası tüm okul ve servis araçları dezenfekte cihazı ile temizlenir (Destek Hizmetleri).

2. Okul Dışında Öğrencide/Çalışanda Vaka Gerçekleşmesi Durumunda;
a) Sağlık Bakanlığının gönderdiği SMS ile öğrencinin/çalışanın temaslı ya da pozitif olduğu bilgisi gelir   
    (Okul/Birim Müdürü).
b) 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). 
c) 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/
izolasyon bitiş süresini sunması ve okul doktorunun onayı ile okula kabulü gerçekleşir.

D. İyileştirme

a) Salgın kontrol altına alındıktan sonra hastalığın nasıl ve nereden yayıldığı tespit edilerek kaynağının     
    ortadan kaldırılması çalışmaları başlatılır.
b) Hasta kişinin temas ettiği ortamlar tespit edilmeye çalışılır ve tüm dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri  
    yapılır.
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EK 2

TED İSTANBUL KOLEJİ VAKFI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI VAZİYET PLANI 
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EK 3

SARDUNYA FİRMASININ TSE COVID-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ
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EK 4
OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILMASI 

GEREKEN UYGULAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı olarak Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar üzerine okullarda 
uygulanan temaslı ve izolasyon uygulamalarında güncelleme yapılmıştır.

Anaokulu, kreşler, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki öğretmen veya öğrencilerden birinin 
COVID-19 PCR testinin pozitif olması durumunda sağlık kuruluşu tarafından takip ve tedavisi yapılır, bu 
kişi okula devam etmez. Bu sınıfta görev alan diğer öğretmenler ve öğrenciler okula devam eder. Bu kişilerin 
7 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları 
yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul girişinde semptom veya yüksek 
ateşi tespit edilen öğrencinin ailesi ile ivedilikle iletişime geçilerek sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Bu 
sınıftaki öğrencilerin teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması ve kapalı alanlarda maske ve 
mesafe kurallarına uymaları sağlanır.

COVID-19 PCR testi pozitif tespit edilen öğretmen veya öğrenci COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi'ne göre izole edilerek tedavi edilir.

Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 
döneminde yapılan temizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin "COVID-19 Kapsamında 
Okullarda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.

 


