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Konu : Sorumluluk Sınavlarında Alınacak Önlemler 

 

 

Sınavdan önce 

 Öğrencilere COVID-19 ile ilgili bilgilendirme metni okul web sitemizde duyurulmuştur . 

 Sınavlardan önce sınav salonları dezenfekte edilecektir. 

 Okul girişinde ateş ölçümü, maske değişimi ve el antiseptiği uygulanacaktır.  

 Sokakta takılan maske ile okula girilmemeli, okul girişinde verilecek tıbbi maske takılmalıdır. 

 Sokakta takılan bez maske ile okula girilmemeli, başka bir bez maske veya okul girişinde verilecek 

tıbbi maske takılmalıdır. 

 Sınav gözetmenleri en az 1 metre mesafe ile çalışmalı ve maske takmalıdır. 

 Maskeler kenarlarındaki lastiklerden tutularak çıkartılıp, takılmalıdır. 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün 

içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınav görevlisi olmamaktadır. 

 Okula sadece sınava girecek öğrenci alınacaktır. 

 

 

Sınav sırasında 

 Öğrenciler okula girerken en az 1 metre sosyal mesafeyi korumalı, sosyal mesafe ile ilgili yönlendirme 

ve işaretlere uymalı, yığılma önlenmelidir. 

 Sınav salonuna girerken ve sınav esnasında sosyal mesafe sağlanacaktır. 

 Aralarında 1 metreden fazla mesafe olan öğrenciler maskelerini çıkartabilirler. 

 Sınav salon girişlerinde el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 Sınav salonlarında yedek maske, el antiseptiği, yedek su, kâğıt havlu bulundurulacaktır. 

 Herkes kendi kalemini, silgisini ve diğer malzemelerini kullanmalıdır. 

 Sınav salonları pencereler açılarak sık sık havalandırılacaktır. 

 

COVID-19 tanısı olan ve COVID-19 tedavisi görüp 14 günlük karantina süresinde olan öğrenciler 

 Ayrı bir salonda tıbbi maske ile sınava alınacaktır. 

 Bez maske kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilecektir. 

 Bu adaylar tıbbi maskelerini sınav süresince çıkarmamalıdır. 

 Salon başkanları ve gözetmenler aday ile 1 metreden daha yakın mesafede olacaklarsa maskeye ek 

olarak yüz koruyucu (siperlik) kullanmalıdır. 

 Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19´ u düşündürecek şikâyeti olanlar ayrı 

bir yerde sınava alınmalıdır. 

 

Sınav sonrası 

 Sosyal mesafe korunarak bahçe kapısından çıkılmalıdır. 

 Kullanılmış maskeler atık maske kutusuna atılmalıdır. 

 Sınav sonrası sınav salonları dezenfekte edilmelidir. 
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Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü 

29.05.2020 tarih / E.7219295 sayılı emri    

 

Bina Sınav Komisyonu Başkanı, üyeleri veya yedek gözetmenler tarafından COVID-19 ile ilgili aşağıdaki metin 

duyurulacaktır.  

 

 

Değerli Öğrencilerimiz, 

 

Ciddi solunum yolu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle Sorumluluk Sınavları sürecinde almanız 

gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

 

Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde 

COVID-19 vakası ile teması olanlar okul girişinde görevlilere bilgi vermelidir.  

Endişeniz olmasın, şikayeti olan öğrenciler sınava alınacaktır. 

 

Şikayeti olanların bilgi vermesi Sorumluluk Sınavları sürecinde sizin, öğretmen ve çalışanların sağlığı ve 

uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

 

Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen 

dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sınavda, diğer öğrencilerle aranızdaki mesafe 

1 metreden az olmayacağı için maskenizi çıkartabileceksiniz.  

 

Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. 

 

Başarılar dileriz, 

 

 


