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PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULA DÖNÜŞ REHBERİ
Covid-19 hastalığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesinden bu yana
takip etmekteyiz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için okulumuzun risk analizi ve eylem planı
T.C Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan
bilgilendirmeler doğrultusunda okula dönüş sürecini de kapsayacak şekilde
güncellenmiştir.
Küresel sorun haline dönüşen bu pandemi sürecinin öğrencilerimizin üzerinde yaratmış
olduğu belirsizlik ve kaygı durumunun da bilincinde olup kurum olarak alacağımız sıkı
önlemlerle bu zorlu dönemi hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz.
Tüm Dünya’da ve ülkemizde yeni normal yaşam çalışmalarının başladığı bu dönemde
okulumuzda da normalleşme hazırlıkları devam ederken, hazırladığımız bu rehber
okulumuzun güvenli ortamını sağlamak ve sürdürmek amacıyla yapılacak olan
çalışmaları içermektedir. Okulumuzda yürütülen ve bu rehberde özetlenen çalışmalar tüm
aşamalar göz önünde bulundurularak düzenli olarak değerlendirilir. Pandemi sürecindeki
gelişmeler düzenli olarak takip edilerek rehberimiz gerektikçe güncellenir ve web sitemizde
yayınlanır.
Bu rehberde belirtilen çalışmaların, serinkanlılığımızı koruyarak, birbirimize ve
çevremize destek vererek ve kurallara uyarak amacına ulaşacağına inanıyoruz.

Sağlıklı günler dileriz,
Fenerbahçe Koleji
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1. KORONAVİRÜS (COVID-19) HAKKINDA

Koronavirüsler bilim dünyasında uzun süredir bilinen virüs grubudur. Bu virüslerin bazıları
sadece hayvanlarda görüldüğü gibi çoğu insanda ömrünün bir döneminde hastalığı hafif
şiddette üst solunum yolu rahatsızlığı olarak geçirir. Küçük çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık
sistemi bozuk olan kişiler yüksek risk grubunda bulunup, bu grup hastalığı ağır
geçirebilmektedir.
Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan bölgesinde yayılmaya başlayan ve ölümlere sebep olan bu
virüs zaman içerisinde bütün dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart
2020 tarihinde küresel Pandemi ilan edilmiştir.
11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakanın görülmesinden itibaren T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından salgınla mücadele kapsamlı bir şekilde başlatılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü ve T.C.
Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen başlıca korunma yöntemleri aşağıdaki gibidir:


Sosyal Mesafe: Kalabalık ortamlardan, toplu etkinliklerden mümkün olduğunca
kaçınmak ya da diğer kişilerle olan mesafeyi en az bir metre olacak şekilde
düzenlemektir.



Maske Kullanımı: Okulumuzda veya dışarıda tüm veli, öğrenci, öğretmen ve
çalışanlarımızın her zaman maske kullanımına uymalarını virüsten korunma yöntemi
olarak görmekteyiz.



Hijyenik Korunma Yöntemleri: Evde, okulda kısacası bulunduğumuz her yerde kişisel
temizliğimize dikkat etmemizi önermekteyiz.



İzolasyon Süreci: Son 14 gün içerisinde herhangi bir ülkeyi seyahat etmiş yada edecek
olan tüm öğrenci, veli, çalışan ve öğretmelerimize Türkiye’ye giriş yaptıktan itibaren
14 günlük izolasyon sürecini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.

Detaylı bilgi için koronavirüs ve korunma yöntemlerini içeren bilgilendirme dokümanına
bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/40982/0/covid19toplumdasalginyonetimirehberipdf.pd
f

4

2. COVİD-19 SALGININDA ALINACAK ÖNLEMLER VE EYLEM PLANI

Genel Kurallar;


Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam
doz aşılarının tamamlanması yönünde gerekli önlemler alınacaktır.



Öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi
ile taranmaları istenecek ve sonuçlar kayıt altında tutularak takibi sağlanacaktır.



Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşı olmaları, tam doz aşılarını
tamamlanmış olmaları önerilir.



Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutuları
bulundurulacak ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacaktır.



Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile öğrenci
ve personelin hasta, temaslı veya risklilik durumu izlenir ve okullara gerekli bildirim
yapılmaktadır.

2.1. COVID-19’ DAN SORUMLU PANDEMİ KURULU


Fatih Canpolat

Genel Müdür



Halise Kıvanç

Ortaokul ve Lise Müdürü



Nilgün Binışık

Anaokulu ve İlkokul Müdürü



Serkan Kara

Lise Müdür Yardımcısı



Güray Bilgin

Ortaokul Müdür Yardımcısı



Öykü Göle

İlkokul Müdür Yardımcısı



Merve Kulmaç

Anaokulu Müdür Yardımcısı



Mahmut Kayfeci

İdari ve Teknik İşler Yöneticisi



Esra Develik

Rehberlik Koordinatörü



Zeynep Çekiç Demirel

İSG Uzmanı



Aykut Yıkın

İşyeri Hekimi



Kardelen Yıldız

Hemşire
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2.2. TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON İŞLEMLERİ
T.C. Sağlık Bakanlığı yönergeleri doğrultusunda okulumuzun temizlik ve hijyen planı
oluşturulmuş olup düzenli olarak kontrolleri yapılmaktadır.
Hazırlamış olduğumuz temizlik ve hijyen planı;
Ψ Okul binasının hazırlanmasını
Ψ Eğitim ve çalışma ortamlarının düzenlenmesini
Ψ Öğrenci ve çalışanlar için alınan önlemleri içermektedir.
Bu plan doğrultusunda;


Kampüsümüzde yer alan anaokulu ile ana binamızın; gün içinde çok sayıda temas
gerçekleşen yüzey ve alanları (banko, masa, asansör düğmeleri, kapı ve pencere
kolları, sandalye kolları, elektrik düğmeleri, tırabzanlar) da dahil olmak üzere ders
aralarında sıklıkla uygun temizlik materyalleri ile dezenfekte edilmektedir.



Bina girişlerine özel dezenfektan paspaslar, anaokulu, ana bina danışma alanlarına ve
okul içerisinde uygun noktalara el antiseptiği konulmuştur.



Ortak kullanılan sebil cihazları kullanıma kapatılmıştır. Tüm öğrencilerin su
mataralarını yanlarında getirmeleri beklenmektedir.



Sınıflarımızda, ofislerimizde, tuvalet ve lavabolarda temas gerektirmeyen üstü kapalı
ve pedallı çöp kovaları konulmuştur.



Asansörümüz zorunlu olmadıkça kullanıma kapatılmıştır. Kullanılması gereken
durumlarda ise sosyal mesafe kurallarına uyulacaktır.



Okul içerisinde eğitim, çalışma ortamları, ofisler ve bekleme alanları sosyal mesafe
kurallarına uygun şekilde düzenlenmiştir.



Tüm ortak alanlardaki tuvaletlere hijyen kuralları ve uygulamalarına yönelik
bilgilendirmeler asılmıştır.



Zemin temizliği günde en az iki kere yapılmaktadır. Minimum dokunma yüzeyleri
düzenli olarak temizlenir, gerek görülür ise temizlenme sayısı artırılır.



Okul içerisinde ortak kullanım alanlarında maske takılması zorunludur.



Maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili okulun görünen yerlerine
görsel bilgilendirme materyalleri asılmıştır. Öğrencilerimize ve çalışanlarımıza konuyla
ilgili çeşitli bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
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Okulların açılması ve öğrencilerimizin okullarına kavuşmasıyla birlikte uygulayacağımız
Korona virüs eylem planı;
Ψ Okulda bulunan kişide COVID-19 hastalığı şüphesi oluşmasını
Ψ Resmi tanı konması durumunda çalışan ya da öğrencinin tedavi sonrası okula
dönüşünü
Ψ Kişisel koruyucu malzeme kullanımını
Ψ Eğitim-öğretim ortamının düzenlenmesini içermektedir.
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2.3. OKULDA BULUNAN BİR KİŞİDE COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI DURUMUNDA
YAPILACAKLAR
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “Kreşlerde,
gündüz bakım evlerinde ve okul öncesi eğitim kurumlarında alınması gereken önlemler” ile
“Okullarda alınması gereken önlemler” başlığı altında yer alan kurallara göre eğitim-öğretime
hazırladığımız okulumuzda vaka çıkması durumunda yapılacak olan çalışmalar aşağıda yer
almaktadır.
Okulumuzun COVİD-19’dan sorumlu olan kurulu öğrencilerin veya öğretmenlerin okulda
bulunduğu tüm zaman dilimi içerisinde maskenin doğru takılıp takılmadığını, sosyal mesafe
kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol eder.
Öğrencilerin okulda bulunduğu sürelerde maske takmaları sağlanır.
Okulumuz öğrenci veya personelinde ya da ziyaretçilerden birinde ateş, öksürük, burun
akıntısı, bulantı-kusma, ishal, nefes darlığı, halsizlik gibi COVID-19 belirtisi sayılabilecek
durumların gözlemlenmesi sonucunda uygulanacak işlemler aşağıdaki gibidir.


Yukarıda belirtilen durumları ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini ya da okul revirini
haberdar eder.



Belirtileri gösteren kişi ilgili sağlık personeli tarafından kişisel koruyucu malzemeleri
kullanarak izolasyon alanına yönlendirilir.



Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek en kısa sürede ve uygun
koşullarda okuldan ayrılmaları sağlanır



Belirtileri gösteren kişinin okul içerisinde bulunduğu alanlar ve temas ettiği kişiler
tespit edilip tutanak altına alınır. Ayrıca belirlenen bu alanlar da dezenfekte edilir.



Süreç okul sağlık birimi ve okul yöneticileri tarafından takip edilir.

Tanısı konulan okul çalışanı veya öğrencimizin 7 gün izolasyon kuralına uyması ve kimseyle temas
etmemesini önemsiyor ve öneriyoruz.

TEMASLI KABUL EDİLENLER; Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin,
14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom
sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom
belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun
değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.
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YAKIN TEMASLI KABUL EDİLENLER; 10 gün içinde aynı sınıfta eş zamanlı birden fazla vaka
çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve
gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Beşinci gün aile onayı alınan
öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz
yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan
öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde
olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.
•

Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit
edildiği ailedeki öğretmen veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

•

Okul öncesinde öğretmen veya öğrencilerden birinin pozitif vaka çıkması durumunda
tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul
edilerek eve gönderilir ve ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. Beşinci gün
aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif
çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı
için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder. Bu
sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

•

Yakın temaslı olarak değerlendirilen öğretmen, öğrenci, servis şoförü, servis ve okul
personelinin önerilen aşı şemasını tamamlaması durumunda koruyucu önlemlere
(maske kullanımı, kişiler arası mesafe, hijyen) uyarak kendi semptomlarını da takip
ederek günlük yaşamlarına, okula ve işe devam edebilirler. Semptom gelişmesi
durumunda semptom geliştiği, gün semptom gelişmemesi durumunda temasın 5.
günü PCR testi yaptırırlar.

2.3.1. BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNE COVID-19 POZİTİF TANISI
KONULMASI DURUMUNDA
•

Aynı sınıfta bulunan diğer öğrenciler ve sınıfa ders veren öğretmenler temaslı kabul
edilir, okula devam ederler.

•

Pozitif vaka çıkan sınıfta derse giren öğretmenler ve diğer öğrencilerin 14 gün boyunca
günde iki kez ateş ölçümleri yapılır ve bunlar kayıt altına alınır.

•

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık
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kuruluşunun değerlendirmesine bağlı olarak okula devam eder veya vaka olarak kabul
edilir.
•

10 gün içerisinde aynı sınıfta 2. kez pozitif vaka çıkar ise sınıftaki tüm öğrenciler yakın
temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca temaslı takibine
alınarak, 5. Gün aile onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulanır. Test sonucu negatif
çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam ederken, PCR testi yapılmayan
öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder.

•

Okulda farklı sınıflarda olup aynı kursa/okul sonrası etkinliğe giden öğrenciler on gün
içinde iki tane Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda kurs/okul sonrası etkinliği
sınıfındaki öğrencilerin hepsi yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 5 gün
boyunca evde temaslı takibine alınır. 5’nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19
PCR testi uygulanır. PCR testi sonucu negatif çıkan öğrenciler, okulda yüz yüze eğitime
devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin
temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu
süre boyunca uzaktan eğitim verilir.
Bu öğrencilerin okullarında devam ettikleri sınıflarında 10 gün içerinde ikinci Covid-19
vakası saptanması durumunda sınıftaki diğer öğrenciler yakın temaslı kabul edilir.

2.3.2. SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENDE COVİD-19 POZİTİF VAKA SAPTANMASI
DURUMUNDA;


Öğrenciler ve diğer öğretmenler temaslı kabul edilir ve okula devam eder.



Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, 14 gün
boyunca günde iki kez ateş ölçümleri yapılır ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom veya
yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun
değerlendirmesine bağlı olarak okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

 Ana sınıfı veya kreşlerde dışarıdan ek ders yada kurs için eğitime gelen öğretmen
Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda pozitif vaka olan öğretmen sağlık
kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. Pozitif vaka çıkan sınıftaki
öğrenciler ve bu sınıfta görev alan öğretmenler okula devam eder. Bu kişilerin, 14 gün
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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. Bu
sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır. 10 gün
içinde aynı sınıfta bir pozitif vaka saptanırsa sınıftaki öğrencilerin tamamı yakın temaslı
kabul edilir.


Sınıf Öğretmenin (Okul Öncesi ve İlkokulda olduğu gibi aynı gün aynı sınıfta sürekli
derse giren öğretmenler) pozitif vaka çıkması durumunda ise,
Öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa, ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm
öğrenciler yakın temaslı kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca
temaslı takibine alınarak, 5. Gün aile onayı alınarak öğrencilere PCR testi uygulanır.
Test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam ederken, PCR testi
yapılmayan öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder. Okuldaki tüm
öğretmenler temaslı kabul edilir ve okula devam eder.



Öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise, temaslı olan öğretmenlerin 14 gün
boyunca günde iki kez ateş ölçümleri yapılır ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom veya
yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun
değerlendirmesine bağlı olarak okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.



Sınıfta ders veren branş öğretmeninde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Pozitif vaka olan
öğretmen, sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu
sınıftaki öğrenciler, temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Diğer öğretmenler,
temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğretmenler ve pozitif
öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla
ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş
ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek
ateşi

tespit

edilenler,

sağlık

kuruluşuna

yönlendirilir.

Sağlık

kuruluşunun

değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.


Sınıfımızda, bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. 10 gün içerisinde bu
sınıfta ders veren branş öğretmenimizde de Covid-19 pozitif vaka saptanırsa bu
durumda Covid-19 pozitif vaka, branş öğretmeninde olması nedeniyle ikinci vaka
olarak kabul edilmez.



Okulumuzda okul dışında riskli temas belirtmeyen üç branş öğretmeni Covid-19 pozitif
vaka olarak tespit ediliyor, Covid-19 pozitif vaka tespit edilen öğretmenlerimizin ortak
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ders verdiği sınıflar mevcuttur. Böyle bir durumda branş öğretmenlerinin ortak derse
girdiği sınıflar, temaslı kabul edilir. Sınıftaki öğrenciler, okula devam eder. Bu kişilerin
14 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. Ancak bu sınıftaki öğrencilerden 10 gün içerisinde iki ve daha fazla Covid-19
pozitif vaka çıkması durumunda sınıf yakın temaslı kabul edilir.


Sınıfıta iki öğrencide Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda sınıfa giren tüm
branş öğretmenleri yakın temaslı kabul edilmezler.



Son üç ayda hatırlatma aşı dozunu olmuş ya da hastalığı geçirmiş bir öğretmenin yakın
temaslı olması durumunda bu öğretmen, yüz yüze eğitim vermeye devam eder. Bu
öğretmenler 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere
günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar
kayıt altına alınır. Semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık
kuruluşuna yönlendirilir.
2.3.3. SERVİSLERDE, ÖĞRENCİLERDEN
SAPTANMASI DURUMUNDA;



BİRİNDE

COVİD-19

POZİTİF

VAKA

Öğrenciler ve servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir. Öğrenciler okula,
servis personeli çalışmaya devam eder.



Temaslı öğrencilerin, 14 gün boyunca günde iki kez ateş ölçümleri yapılır ve bunlar
kayıt altına alınır. Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna
yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine bağlı olarak okula devam eder
veya vaka olarak kabul edilir.

2.4. OKULDA BULUNAN BİR KİŞİNİN COVID-19 TANISI ALMASI HALİNDE ORTAM
DEZENFEKSİYONU



Hastanın bulunduğu alanlara giriş kısıtlanır. Alanın kapısı kapatılıp camlar açılarak
temizlik ve dezenfeksiyon öncesi en az 24 saat havalandırılması yapılır.



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



Temizlik için tek kullanımlık bezler kullanılır.
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Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri
içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey
dezenfektanları kullanılır.
o http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx



COVID-19 hastasının bulunduğu kapalı ortamın temizliğini yapan kişi tıbbi maske takar,
tek kullanımlık eldiven ve uzun kollu önlük giyer.
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2.5. RESMİ TANI KONMASI DURUMUNDA ÇALIŞAN YA DA ÖĞRENCİNİN TEDAVİ
SONRASI OKULA DÖNÜŞÜ
Tedavi sürecini atlatan çalışan ya da öğrencimizin okula dönüşü, sağlığına kavuştuktan sonra;
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 17.09.2020 tarih ve 12893568 sayılı yazısında belirtilen
izolasyon süreçleri ile okula geri dönüş şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

2.6. MASKE VE KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME KULLANIMI
Okulumuza öğrenciler maske ile gelmelidir.
Maskelerin çocuklar için uygun boyutta olması gerekmektedir.
Maske takamayan öğrenciler; gelişimsel sorunları ve tıbbı nedenler (doktor raporu ile kayıt
altına alınmış olan) ile maske takamayan çocuklarda ise yüz koruyucu kullanımı sağlanmalıdır.
Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilir.
Okulumuz sınırları çalışanlarımız bulundukları süre boyunca ortak kullanım alanlarında
medikal maske takmakla yükümlüdür.
Veli ve ziyaretçilerin okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda en dış
noktadan itibaren maske takmaları gerekmektedir.
Korunma düzeyi siperlik ya da gözlük kullanımı ile arttırılabilir.
Eldiven kullanımı, okulumuzda çeşitli görevlerde işlerini yürüten çalışanlarımızın görevlerini
yerine getirirken kullanımı zorunlu, bunun dışında okul genelinde eldiven kullanımında
zorunluluk yoktur.

Maske kullanımı hakkında genel bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu
linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/37671/0/covid19toplumdabezmaskekullan
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2.7. EĞİTİM-ÖĞRETİM VE DİĞER ORTAK KULLANIM ALANLARININ DÜZENLENMESİ
Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda sınıflarımız ve tüm çalışma
ortamlarımız sosyal mesafeye uygun biçimde düzenlenir.
2.7.1. OKULA GİRİŞ/ÇIKIŞ

2.7.2. ZİYARETÇİ VE VELİ KABULU
Ziyaretçiler ve veliler zorunlu olmadıkça okula alınmayacak olup, alınması gerektiğinde ise
ziyaretçilerin HES kodu kontrolünde durumları “RİSKSİZ” olmalıdır.
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2.7.3. EĞİTİM ALANLARINDA VE SÜRECİNDE ALINACAK ÖNLEMLER


Ders sırasında sınıf camları mümkün olduğu kadar açık kalacak ve doğal havalandırma
sağlanacaktır.



Ders aralarında tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıfın camlarının ve kapılarının
tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika havalandırılması
sağlanacaktır.



Okul ortak kapalı alanlarındaki camların sürekli açık kalması ve mümkün olduğu kadar dış
ortam havası alacak şekilde havalandırılması sağlanacaktır.



Dersler sırasında öğretmen ile öğrenciler arasında en az 2 metre mesafe olacak şekilde
oturma düzeni oluşturulmuştur.



Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde
düzenlenmiştir.



Temaslı takibi için öğrencinin sınıfında hangi sırada oturacağı sene başında belirlenip
pandemi devam ettiği sürece aynı yerde oturması sağlanacaktır.



Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içerisinde yüksek sesli aktivitelerin yapılmaması
sağlanacaktır.



Kitap, kalem, silgi vb. eğitim malzemelerinin öğrenciler arasında alışverişinin yapılmaması
sağlanacaktır.



Sınıflarımızın çok temas edilen yüzeyleri (kapı ve pencere kolları, akıllı tahta ekranı ve
düğmeleri gibi) planlı bir şekilde Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü temizlik ve hijyen
ürünleri ile dezenfekte edilmektedir.



Özellikle maske gibi virüsün yayılmasını sağlayacak atıkların korunaklı olması için
sınıflarımızda kapağı pedalla açılan çöp kovaları bulundurulmaktadır.
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2.7.4. ORTAK KULLANIM ALANLARINDA ALINACAK ÖNLEMLER

2.7.4.1. Koridor ve Tuvaletler



Her teneffüs sonrasında tuvaletler, kapı kolları, musluklar ve tuvalet oturakları
dezenfekte edilmektedir.



Okulun tüm alanlarının kapı ve pencereler açık tutularak
yapılan temizlik ve hijyen planı çerçevesinde düzenli olarak
havalandırılması sağlanmakta ve kontrolleri düzenli olarak
yapılmaktadır.



Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmıştır.



Koridorlarda belirlenen noktalarda dezenfektanlar bulundurulmaktadır.
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2.7.4.2. Yemekhane



Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise kademelerinin farklı zamanlarda yemekhane
kullanımı için zaman çizelgesi oluşturulup minimum öğrenci sayısıyla yemekhane
kullanımı gerçekleştirilecektir.



Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmuştur.



Öğrencilerin yemekten önce ve hemen sonrasında ellerini yıkaması sağlanacaktır.



Yemekhanede öğrenciler arasında sosyal mesafe korunarak oturma düzeni
sağlanacaktır.



Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için öğrenci ve çalışanlarımızın her gün aynı yere
oturması sağlanacaktır.



Yemek servisinin yapıldığı benmari hattında yemek ve gıdalar ile teması ve bulaşı
engellemek için geçici bir ayırıcı yerleştirilmiştir.



Servis malzemeleri (tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak gibi) bulaşık makinasında
yıkanmaktadır.



Çatal-kaşık-bıçak ve bardaklar paketli servis yapılmaktadır.



Yemekhane personelinin düzenli olarak sağlık kontrolü yapılacaktır.
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Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda bilgi/eğitim verilmesi
sağlanacaktır.



Yemekhane personeli tıbbi maske takacaktır. Sık sık el hijyenini sağlayacaktır.



Açık büfe (salata-bar) yemek alanı pandemi süresince açılmayacaktır.

2.7.4.3. Servis



Servis personeli COVID-19 hakkında bilgilendirilmektedir.



Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulması sağlanacaktır.



Araçlara biniş esnasında servis hostesi tarafından ateş ölçümü yapılacaktır.



Servis araçlarının her kullanımı sonrasında düzenli olarak temas edilen yüzeyleri
dezenfekte edilecek, havalandırılacak ve bu işlemlerin yapılıp yapılmadığıyla ilgili
kontroller yapılacaktır.



Araç kaptanları ve rehberleri araca binerken maske takacak ve el dezenfektanı
kullanılacaktır.
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Öğrenci ve çalışanların oturacağı koltuklar belirlenecek ve her gün aynı koltuğa
oturmaları sağlanacaktır. Servislere binişlerinde maske takmaları konusunda uyarılar
ve kontroller yapılacaktır.



Araçların detaylı temizliği haftalık olarak yapılacaktır.



Sürücü ve rehberlerin sağlık durumları günlük olarak gözlenecek, hasta olanların tedavi
süreci boyunca okula gelmemeleri sağlanacaktır. Servis işlemlerinin gereken kurallar
görünür bir şekilde asılacak, şoför, hostes ve yolcuların kurallara uyulması
sağlanacaktır.

2.7.4.4. Asansörler



Asansörler kullanımı sınırlandırılmıştır. Sadece okul çalışanları gerekli
hallerde kullanacaktır.



Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması
gereken alanlar yer işaretleriyle belirlenmiştir.
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2.7.4.5. Okul Spor Alanları



Her 6 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılacaktır.



Spor alanlarının giriş ve çıkışlarına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak ve düzenli
olarak boşaltılacaktır.



Spor salonlarının her ders sonu düzenli olarak dezenfeksiyonu yapılacaktır.



Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama yapılacak olup toz çıkaran
fırça ile süpürme işlemi yapılmayacaktır.



Spor salonlarında özellikle sık dokunulan yüzeylerin sık sık
temizlenmesi sağlanacaktır.



Sık sık havalandırma işlemi yapılacaktır.



Soyunma odaları ve duş alanlarının kullanımı
sınırlandırılacak olup her kullanımdan sonra temizliği
yapılacaktır.

2.7.4.6. Kantin



İlkokul öğrencilerimiz kantin alışverişi yapmayacaktır.



Sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurularak sıra bekleme alanları oluşturulup
yer işaretleriyle gösterilecektir.



Tek kullanımlık bardak, tabak vb. ürünler kullanımı sağlanacaktır.



Kantin personelinin maske kullanımı zorunlu olup, maske
takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanımı
sağlanacaktır.



Personelin vereceği molalarda maske çıkarması gereken
durumlarda kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin
olmaması sağlanacaktır.
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Temizlik ve hijyen çalışmaları günlük olarak yapılacak olup sık kullanılan alanların gün
içerisinde sık sık temizlenmesi sağlanacaktır.



Katin alışverişinde paranın yanında Paparakart kullanımı da geçerli olacaktır.
Paparakartlar kantinden temin edilecektir.



Paparakart kullanımı yönergesi ayrıca velilere iletilecektir.

2.7.4.7. Revir



Revirde her defasında bir hasta bulunacaktır.



Revirde her 3 saatte bir dezenfektan maddelerle zemin ve masa üstü temizliği
yapılacak; sık kullanılan yüzeyler ve tıbbi malzemeler her kullanımdan sonra ve rutin
olarak 2 saatte bir uygun dezenfektanlarla dezenfekte edilecektir.



Revir tıbbi atıkları tıbbi atık prosedürüne uygun bir şekilde imha edilecektir.



Revir yataklarının üzerindeki kağıt havlular her hastadan sonra değiştirilecektir.



Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce eller dezenfekte edilecektir.

2.7.4.8. Kütüphane


Kütüphanede maske kullanımı, el hijyeni ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili
tedbirlere uyulacaktır.



SARS Cov-2’nin yüzeylerde sağ kalımını araştıran çalışmalarda,
kitap ve basılı materyalde virüs saptanmamıştır. Bu nedenle
kitaplar için özel bir işleme gerek yoktur. Kitaplara temas öncesi
ve sonrası el antiseptiği kullanılması yeterlidir.



Okul kütüphanesine girişte ve çıkışta el antiseptiği kullanımı
zorunludur.



Kütüphane kullanıcılarının giriş ve çıkışları kaydedilecektir.
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Kütüphanede sık kullanılan yüzeyler her teneffüs dezenfekte edilecektir.



Kütüphane okuma masalarında sosyal mesafe kurallarına göre oturma düzeni
oluşturulmuştur.

2.7.4.9. Okul Kıyafeti Satışında Alınacak Önlemler

Kıyafet satış ofisimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olacak biçimde düzenlenmiştir.
Maske ve el dezenfektanı kullanımı kurallarına uygun olarak uygulanacaktır.
Kıyafet satışı her sınıf için belirlenen günlerde yapılacak ve satış ofisinde bir defada bir
veli bulunacaktır. Sıra bekleyen veliler için güvenli fiziki mesafeye uygun bekleme alanı
düzenlemesi yapılacaktır.
Kıyafet deneme sonrasında kullanılan yüzeyler dezenfekte edilecektir.
Kıyafet denemesi en fazla 15 dakikada tamamlanmalıdır.
Deneme sırasında maskeler çıkartılmamalıdır.
Denenen kıyafetler spreyle dezenfekte edilerek 3 saat havalandırılacaktır.
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2.7.5. ÇALIŞANLARIN TOPLANTI VE EĞİTİM FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ
Pandemi süreci boyunca yapılacak olan toplantı ve eğitimler sosyal mesafe ve hijyen
kurallarına uyarak kişi sayısının asgari düzeyde tutulması şartıyla yüz yüze veya online
gerçekleştirilecektir.

3. ÖNLEYİCİ İŞBİRLİĞİ (VELİ ve ÇALIŞAN TAAHHÜTNAMESİ)

Bu süreçte okul çalışanları ve veliler olarak önleyici yaklaşımlar konusunda bilinçli ve bütüncül
bir yaklaşım sergilememiz pandemi ile mücadelede en büyük gücümüz olacaktır.
Öğrencide ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal; küçük çocuklarda
ek olarak iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrısı, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, şikâyetleri olması
durumu ile aile içerisinde solunum yolu şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu
hikâyesi ile hastane yatışı yapılan kişi varlığında ya
da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda öğrencinin okula gönderilmemesini ve okul
idaresine bilgi verilmesini çok önemsiyoruz.
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Milli Eğitim Bakanlığı 24.08.2021 tarih ve E-24301423-10.07.02-29970129 sayılı yazısı ve
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca her velimizden bu
işbirliğini hayata geçirmek için Ek 1’de yer alan taahhütname alınarak bir nüshası okulda
saklanacak, bir nüshası da veliye verilecektir.
Aynı şekilde çalışanlarımız da hem kendilerinin hem aile bireylerinin sağlık durumlarında risk
oluşturacak belirtiler ortaya çıktığında kurumu bilgilendirmek ve ilgili sağlık kuruluşları ile
bağlantıya geçerek sonucu bildirmekle sorumludur. Her çalışanımızla taahhütname yapılarak
bir nüshası okulda saklanacak, bir nüshası kendisine verilecektir.
4. ÖĞRENCİ, VELİ VE ÇALIŞANLARA YÖNELİK DESTEK PROGRAMLARI

Bu programlar uzaktan eğitim sürecindeki dönemi ve Eylül 20201de başlaması planlanan
dönemi kapsayacak şekilde hem okul yönetimi hem de psikolojik danışmanlık ve rehberlik
bölümü bünyesinde öğrenci, çalışan ve velilerin ihtiyaç analizleri sonuçlarına göre şekillenecek
ve veli bilgilendirme bültenleri, sosyal medya yayınlarımız, sınıf içi ve velilere yönelik; online
veya yüz yüze canlı eğitimlerimizle desteklenecektir.

5. 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM UYGULAMALARI

Mart 2020’den beri tutarlılıkla sürdürdüğümüz uzaktan, yüz yüze ve hibrit eğitim
deneyimlerimizle; 2021-2022 eğitim öğretim yılında da şartlar doğrultusunda
uygulayacağımız 3 eğitim modeli aşağıdadır: Bu modeller senaryo mahiyetinde
olup Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı ve uygun göreceği biçimde
yürütülecektir. 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak eğitim-öğretim dönemi için şu
anda 1. model uygulanacaktır.
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6. İLETİŞİM

Okulumuzun faaliyette olduğu ya da olmadığı dönemlerde aileniz ve temasta olduğunuz
kişilerle ilgili COVID-19 şüphesi, karantina ve tedavi süreçleri yaşanması durumunda süreci
takip edebilmek ve gerektiğinde sizlere destek olabilmek adına oluşturulan
pandemi@fenerbahce.k12.tr adresine bilgi vermenizi önemle rica ederiz.

7. KAYNAKÇA



T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi, 01 Ekim 2020



T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi, 12 Ağustos 2020



T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Koronavirüs
Koruma ve Kontrol Önlemleri, Mart 2020.



T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetici ve Öğretmen Bilgilendirme Rehberi



T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi, 29 Haziran 2021



Milli Eğitim Bakanlığı 24.08.2021 tarih ve E-24301423-10.07.02-29970129 sayılı
yazısı

E 1: TAAHHÜTNAME
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EK 1
BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME (VELİ)

Çocuğumun ateş, boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, konjuktivit, solunum sıkıntısı, ishal,
iştahsızlık, kırgınlık, kas ağrıları, ciltte döküntü, karın ağrısı, kusma, ishal, nefes darlığı
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 okula getirmemem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim.
… / … / 20….

Taahhüt eden:

Kurum Yetkilisi:

Veli/vasinin adı soyadı:

Adı-Soyadı:

TC Numarası:

Görevi:

Veli HES Kodu:

İmzası:

İmzası:
Çocuğun adı-soyadı:
Öğrencinin HES Kodu :

NOT: Evinizde ayrıca yaşayan, çalışan, bakıcı, yardımcı, aile yakını var ise, bu kişilerinde
Covid19 temaslı veya pozitif bilgilerinin de okula ivedilikle bildirilmesini rica ederiz.

28

29

