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Konu : COVID-19 Pandemisi / Alınan Önlemler
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş COVID-19 ile ilgili bilgilendirme amaçlı posterler
okulun çeşitli yerlerine asılmıştır:
Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural
Koronavirüs´ ü Tedbirler Yener
Tıbbi Maske Kullanımı
Toplumda Bez Maske Kullanımı
Kapalı Ġşyeri/Ofisler COVID-19 Ġçin Alınacak Önlemler (2 sayfa)
Okulun ana giriş kapısı ile sınıfların bulunduğu A, B, C ve D blok koridorlarına “Antiseptik Pompaları” ana giriş
ve bahçe giriş kapılarına “Atık Maske Kutuları” koyulmuştur.
Hizmetlilerin sokakta giydikleri günlük kıyafetleri (A1 07) de kurulan ultraviyole lamba sistemi ile her gün
dezenfekte edilmektedir.
Tırabzanlar, kapı ve pencere kolları, öğrenim malzemeleri, asansör düğmeleri, musluklar gibi yüzeyler
0,5% sulandırılmış çamaşır suyu (sodyum hipoklorit), zarar görebilecek eşyalar %70 alkollü el antiseptiği
kullanılarak dezenfekte edilmektedir. Ana giriş ve bahçe kapısına “Dezenfektanlı Paspas” koyulmuştur.
Genel temizlikte su ve deterjanla temizlik yapıldıktan sonra dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış
(5 litre suya yarım küçük çay bardağı / 0,5 cl) çamaşır suyu (sodyum hipoklorit), tuvalet temizliğinde su ve
deterjanla temizlik yapıldıktan sonra dezenfeksiyon için 1/10 sulandırılmış (5 litre suya 5 küçük çay bardağı) (5
cl) çamaşır suyu kullanılmaktadır.
Temizlik yapan görevliler kişisel koruyucu ekipmanlar (KKE) kullanmaktadır. Pencere ve kapılar açılmakta ve
ortam sık sık havalandırılmaktadır. Klimaların temizliği yapılmıştır, filtreleri dezenfekte edilmiştir.
Günlük çöp güvenli bir şekilde her gün atılmaktadır.
Okulumuzu herhangi bir firmaya dezenfekte yaptırmak tercih edilmemiştir. 30 kg Hidrojenperoksit
(%50konsantrasyon) ve püskürtme pompası satın alınmıştır. Hidrojenperoksit teknik elemanlarımız tarafından
gereken oranda seyreltilerek okul binaları dezenfekte edilmektedir.
Asansörler kullanılmamaktadır, gerektiğinde yalnız 1 kişi tarafından kullanılabileceği kabinlerde belirtilmiştir.
Okula girişlerde maske kontrolü, ateş ölçümü ve el antiseptiği uygulayan bir otomat (DEZMATĠK)
kullanılmaktadır.
380 C - den yüksek ateşi olan öğrencimiz velisi gelene kadar izolasyon odasında bekletilecektir.
380 C - den yüksek ateşli yetişkinler okula binasına alınmayacaktır.
COVID-19 ile ilgili olarak T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tebliğleri takip edilmektedir.
Hastalanan öğrenci, öğretmen ve diğer görevliler okula gelmemesi, ellerin sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye
boyunca ovarak yıkanması, sosyal mesafeye uyulması sağlamak için denetlenme yapılması, öğrenci masaları
arasında en az bir metre mesafe bırakılması öngörülmelidir.
Öğrenci veya çalışan hastalandığında takip edilecek prosedürler belirlenmiştir.
Hastalanan kişilerin ayıplanmadan sağlıklı kişilerden ayrılması için oluşturulacak prosedür çalışanlarla,
velilerle, öğrencilerle önceden paylaşılacaktır.
Okulda alınan önlemler, yapılması öngörülen kontroller, hastalıkla ilgili bilgileri öğrenciler, çalışanlar ve
velilerle paylaşılacaktır. Evlerinde COVID-19 hastası olan veliler okula/ilgili sağlık kuruluşlarına haber
vermeleri ve öğrenciyi okula göndermemeleri konusunda uyarılacaktır.
COVID-19 ile ilgili bilgiler derslerde işlenmesi öngörülmektedir. Fen derslerinde virüsler, hastalıkların
bulaşması ve aşıların önemi gibi konular, sosyal derslerde ise salgınların tarihi ve yan etkileri gibi konuların
işlenmesi düşünülebilir.
Kritik önemde işler belirlenecek ve personele eğitim verilerek gerektiğinde dönüşümlü çalışma sağlanacaktır.
Rehberlik Bürosu, öğrencilerin soru ve kaygılarının paylaşılmasını sağlayacak, öğrencilerin arkadaşlarına duyarlı
olmaları konusunda onları yönlendirecek, dışlama ve zorbalık engellenecek, kaygı belirtisi gösteren öğrenci ve
çalışanlara yardımcı olunacaktır.
Okul acil durum planı ve iletişim listeleri güncellenmelidir.

Kart Çınar Sokak 2, 34420 Karaköy-Ġstanbul, Tel: 0212-313 49 00 (ISDN), Faks: 0212-249 79 64, e-posta: muduriyet@sg.k12.tr

Ek – 1

2

Dezenfeksiyon / 1 Haziran 2020

3

