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BADEMLER KÖYÜ KOLEJİ COVID-19 PANDEMİSİ UYGULAMA PROSEDÜRLERİ
AMAÇ:
Bu prosedürün oluşturulma amacı Bademler Köyü Koleji’nde 2020-2021 eğitim öğretim yılı
içerisinde Covid-19 pandemisi nedeniyle alınması gereken tedbirleri ve uyulması gereken
kuralları belirlemektir.
KAPSAM:
Bademler Köyü Koleji sınırları içerisinde yer alan tüm öğretmen, öğrenci, personel ve
ziyaretçileri kapsar.
DAYANAK:
Tüm dünyayı etkisi altına almış olan Covid-19 pandemisi ülkemizde de salgın haline gelmiş ve
ilk vaka 11 mart 2020 tarihinde görülmüştür. Bu prosedürün hazırlanma tarihi olan
20.07.2020 tarihi itibari ile ülkemizdeki toplam vaka sayısı 220.572tir. Günlük eklenen vaka
sayısı 20.07.2020 tarih itibari ile yaklaşık 900 kişi civarındadır.
UYGULAMALAR:
A-) GENEL HUSUSLAR:
1- Okulumuzda Covid-19 pandemisi süresince bütün birimlerin işleyişlerini ve pandemi
faaliyetlerini yürütüp denetleyecek bir pandemi koordinatörü bulunacaktır.
2- Okul sınırları içerisinde tüm çalışan ve öğrenciler maske kullanacaktır.
3- Okul çalışanlarının, öğrencilerin ve ziyaretçilerin hastalık ve korunma yolları
konusunda bilgilendirilmesi amacıyla okulda daha önceden tespit edilen yerlere (okul
girişi, derslikler, yemekhane, tuvaletler, vb.) bilgilendirme ve sağlık ikaz afişleri
asılacaktır.
4- Okulda hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla okul çalışanları ve öğrencilere aşağıda
yer alan konular ile ilgili bilgilendirme eğitimleri ve uyulması gereken kurallarla ilgili
eğitimler tekrarlı olarak verilecektir.
Eğitim Konuları:
a) Covid-19 hastalığı bulaşma ve korunma yolları
b) Hijyenik el yıkama tekniği
c) Hastalık belirtisi görüldüğünde yapılması gerekenler
d) Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için beslenme şekli

5- Okulda alınan önlemleri ve uyulması gereken kuralları velilere bildirmek amacıyla bir
broşür hazırlanacak ve dağıtılacaktır. Sağlık bakanlığı tarafından Covid-19 salgın
yönetiminde yer alan bilgilendirme formu ve taahhütname veli ve okul yetkilisi
tarafından karşılıklı imza altına alınacaktır.
6- Maske ve eldiven çöplerini atılacağı pedallı çöp kovaları okul sınırları içerisinde birkaç
yerde olacak şekilde yerleştirilecektir.
7- Okul içinde belirlenen yerlere (okul girişi, sınıf girişi, idari bina girişi, yemekhane girişi,
revir girişi vb.) yeterli miktarda el dezenfektanı konulacaktır.
8- Okula öğrenci kabulü sırasında öğrencilerin okul girişlerinde vücut sıcaklığı kontrolleri
yapılarak ateş yüksekliği bulunmayanlar okul sınırları içerisine alınacaktır. Ateş
yüksekliği ve hastalık belirtileri saptanan öğrenciler eğer velisiyle geldiyse; velisine
durum belirtilerek öğrenci tutanak ile teslim edilecek, okul taşıtı ile geldiyse servis
ablası nezaretinde velisiyle irtibata geçilip durum belirtilerek tutanak ile velisine
teslim edilecektir.
9- Okula gerekmedikçe veli kabulü yapılmayacaktır.
10- Okula velisi tarafından bırakılıp alınacak öğrencilerin her gün aynı veli tarafından
bırakılıp alınmasına özen gösterilmesi ve teslim aşamasında velilerin sosyal mesafe
kurallarına uymaları ve maske takmış olmaları gerekecektir.
11- Mümkünse büyükanne/büyükbaba gibi 65 yaş üstü risk grubundaki kişiler ve altta
yatan hastalığı olanlar öğrencileri bırakıp almamalıdır.
12- Okul girişine sosyal mesafe sınırlarını gösteren gerekli işaretlemeler yapılacaktır. Ve
okul girişinde el dezenfektanı bulundurulacak el dezenfektanı kullanımı sonrasında
öğrencilerin okul içerisine kabulü yapılacaktır.
13- Öğrenci ve okul çalışanlarının okul sınırları içerisinde evden geldikleri kıyafetlerle okul
içinde bulunmamaları için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Okulda kullanacakları
üniforma/kıyafetler düzenli olarak temizlik ve dezenfeksiyon için okulda
bırakılacaktır.
14- Okul çalışanları çalıştığı birimlere ve yapacakları faaliyetlere uygun olarak kişisel
koruyucu, donanım (maske, eldiven, yüz siperliği, tulum vb.) kullanmak zorundadır.
15- Okulda yapılacak tüm toplantılar mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle
yapılacaktır.
16- Her binada 1 temizlik görevlisi bulunacak; sınıflar, tuvaletler ve öğrenci temasının
olduğu her materyal belirli periyotlarla uygun dezenfektanlarla dezenfekte edilecektir.
B-) YEMEKHANEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:
1- Öğrenciler yemeklerini sınıflarında yemeye devam edeceklerdir.
2- Yemekhanede masa ve sandalyeler arasında sosyal mesafe aralığı gözetilerek
düzenleme yapılacaktır.
3- Gıda depolama, işleme ve dağıtımın yapıldığı mutfak bölümünde kontaminasyonu
engelleyecek her türlü önlem alınacaktır.
4- Gıda dağıtımında açık büfe yöntemi kullanılmayacak, ortak kullanımdaki su sebilleri
iptal edilecektir.
5- Toplu olarak yemek yemenin önüne geçilecek, çalışanlar küçük guruplar halinde belli
saat aralıklarında yemekhaneyi kullanacaklardır.
6- Yemekhane kullanımı sonrası yemekhane temizliği ve dezenfeksiyonu yapılmadan
diğer gurup salona alınmayacaktır.
7- Yemekhane kullanımında çalışanların her gün aynı masa, sandalyede yemek yemeleri
sağlanacaktır.
8- Ortak kullanıma açık olan yemek araçları kullanılmayacak, baharat, kürdan, tuz, çatalkaşık ve yemek tabakları tek kullanımlık hale getirilecek, her yemek sonrasında bunlar
çöpe atılacaktır.

9- Okulumuzda yemek yeme dışında sürekli maske takılacaktır. Yemek yeme sırasında
konuşulmayacaktır.
10- Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin yıkanmasıyla ilgili gerekli düzenleme
yapılacaktır.
C-) OKUL TAŞITLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Servis araçlarında sosyal mesafe kuralları uygulanacak, seyahat esnasında herkes
maske kullanacaktır.
2- Servis araçlarında el dezenfektanı bulundurulacak, servise binmeden önce herkesin
elini dezenfekte etmesi sağlanacaktır.
3- Seyahat esnasında klima kullanılmayacak, doğal havalandırma yöntemlerine
başvurulacaktır.
4- Servislerde seyahat edenler aralıklı oturma düzenine göre oturtulacaktır.
5- Her kişi pandemi süresince her gün serviste aynı koltuğa oturtulacaktır. Kişi harici o
koltukta kimse seyahat etmeyecektir.
6- Servise alınmadan önce herkesin vücut sıcaklığı kontrol edilecek ve ateşi olmayanlar
servise alınacaktır. Ateş yüksekliği tespit edilenler tutanak düzenlenerek servise
alınmayacaktır.
7- Servis araçları akşam öğrenciler evlerine teslim edildikten sonra ve sabah öğrenciler
okula getirildikten sonra olmak üzere servis şoförü tarafından günde en az 2 kere
uygun dezenfektan ile dezenfekte edilecektir.
D-) DERSLİKLERDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1- Öğrenci masalarında karşılıklı 70 cm, yan yana 1.5 metre olmak şartıyla sosyal mesafe
uygulanacak ve öğrencilerin arasında fiberglas ayraç bulunacaktır. Korona
koordinatörü zaman zaman sınıf kontrollerini yapacak, öğretmenlerimiz öğrencilerin
birbirleriyle temasına engel olacaktır.
2- Her binada bir sınıf olacak şekilde sınıflardaki kişi sayısı yarıya bölünecektir.
3- Bahçe saati her sınıf için ayrı zamanlarda organize edilecek, bahçede kalabalık
engellenecektir.
4- Sınıflarda yer alan ortak kullanılan materyallerin bir öğrenci tarafından kullanımı
sonrası dezenfekte edilmeden başka bir öğrenci tarafından kullanımına engel
olunacaktır.
5- Covid-19 bulaşma riskini arttıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu
etkinlikler ve okul gezileri yapılmayacaktır.
6- Derslikler düzenli olarak aynı kişi tarafından temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
E-) ŞÜPHELİ VAKA TESPİTİNDE YAPILACAKLAR
1- Hastalık belirtisi bulunan çalışan ve öğrenciler okul hemşiresinin gözetiminde daha
önceden belirlenmiş olan izolasyon odasına alınarak diğer kişilerden ayrılacaktır.
2- İzole edilen kişinin mutlak suretle maske ve eldiven takması sağlanacaktır.
3- Şüpheli vaka öğrenci ise velisine durum bildirilecek ve öğrencinin sağlık merkezlerine
nakli planlanacaktır.
4- Şüpheli vaka ile yakın temaslısı öğrenci ve personeller evlerine gönderilecek, il/ilçe
sağlık müdürlüğüne bildirilecektir.
5- Pozitif vaka saptanması durumunda yakın temaslılar İl/ilçe sağlık müdürlüğü
koordinesinde 14 gün boyunca okula kabul edilmeyecektir.
6- Şüpheli vakanın bulunduğu tüm alanlar detaylı biçimde temizlenip dezenfekte
edilecektir.

