COVID – 19 PANDEMİ DÖNEMİ HAZIRLIKLARI VELİ BİLGİLENDİRME
KİTAPÇIĞI
Bu kitapçık Covid-19 pandemisi ile ilgili başta T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından
yayınlanan Covid-19 Kapsamında Okullarda Alınması Gereken Önlemler ve T.C.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Eğitim Kurumlarında Hijyen
Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu başta olmak üzere
ilgili tüm kurum ve kuruluşlarca yayınlanan rehber, kılavuz ve bilgilendirmeler esas
alınarak oluşturulmuş ve düzenli olarak güncellenmektedir.
TEMİZ OKUL, SAĞLIKLI OKUL ünvanlı Kolejimiz T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı ve Türk Standartlar Enstitüsü ile işbirliği ile hazırlanan OKULUM TEMİZ
BELGESİ ile ilgili tüm şartları yerine getirmiş olup, belgelendirme süreci devam
etmektedir.
COVID-19
• Covid-19 virüsü, SARS-CoV ve MERS-CoV gibi aynı aile içinde yer almakta
olup ciddi solunum yetmezliği oluşturan virüslerdir.
• Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin
öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas
etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi
ile bulaşmaktadır.
• Bunun dışında virüsler, enfekte olmuş bir kişinin temas ettiği bir yere veya
eşyaya dokunmanızın ardından, ağzınıza, burnunuza veya gözlerinize oluşan temas ile
bulaşabilmektedir.
• COVID-19’un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak
bilinmemektedir.
• Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes
darlığıdır
• Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacaklar bir süreç
yönetimidir.
• Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul
çalışanlarının üzerine düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır.
Belirti ve Bulgular
Corona virüsler genellikle, üst solunum yolları enfeksiyonuna ait solunumsal
belirtileri göstermektedir:
•
•
•
•

Halsizlik
Ateş
Baş, boğaz ağrısı
Burun akıntısı

Sayfa 1 / 6

Vadişehir Mahallesi Ender Sokak No:33 Odunpazarı / ESKİŞEHİR

T:+90 (222) 905 0 222

bilgi@sehirkoleji.k12.tr / www.sehirkoleji.k12.tr

•
•
•
•
•

Öksürük
İştahsızlık
Nefes darlığı
Zatürre
Akut solunum sıkıntısı sendromu

Bunların yanı sıra hastalıkta: Bulantı, kusma, ishal ve karın ağrısı gibi belirtiler de
görülebilmektedir
ÖNLEMLER
Okullarda COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için yapılacakların bir
süreç yönetimi olduğu bilinci ile hareket eden Özel Şehir Koleji Covid -19 pandemisi
gündeme geldiği an itibari ile Özel Şehir Koleji Pandemi Faaliyet Planı Komisyonu
oluşturmuş, Komisyon Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirmesi başlıklarını
pandemiye göre revize etmiş ve tüm bu çalışmalar sonucu Pandemi Faaliyet Planı’nı
yayınlayarak tüm kolej bünyesinde bu planı uygulamaya geçirmiştir. Planın
uygulanması konusunda titiz ve düzenli önlemler ile denetimini gerçekleştirilmektedir.
Pandemi yönetiminin okul yönetimi, öğretmenler, aileler ve öğrenciler ile tüm
okul personeli ile gerçekleşecek bütünsel bir süreç olduğunu biliyor ve tüm
önlemlerimizi buna göre alıyoruz.
Bu amaçla “OKULDAN İÇERİ VİRÜS GİRMESİNİ ENGELLEMEK”
başlığı ile siz değerli velilerimizden;
• Öğrencimizin evden çıkmadan kişisel hijyenine özen göstermesi konusunda
uyarılarda bulunmanızı,
• Evinizde ve/veya yakın çevrenizde Covid-19 teşhisi ve/veya şüphesi birey var
ise lütfen öğrencinizi ve kendinizi izole edip evden çıkmamanızı; durumu okulumuza
bildirmenizi,
• Evinizden çıkmadan öğrencinizin ateşinizi ölçerek, öğrencinin ateşi 38 derece
ve üstü ise lütfen evinizden çıkmayarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanızı,
• Henüz kesinleşmemesine karşın virüsün elbiseler ile bulaşmadığına ilişkin bir
veri bulunmaması nedeni ile lütfen aynı elbiseyi öğrencinize iki gün üst üste
kullandırtmamanızı
• Öğrencimizde; ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikâyetiniz
varsa okula bilgi vermenizi ve öğrencinizi okula göndermeyerek sağlık kuruluşlarına
başvurmanızı,
• Kişisel korumaya yardımcı olmak adına öğrencinin yanında uygun standartlarda
dezenfektasyon malzemesi ve/veya kolonya bulundurmanızı
• Öğrencinin maskesiz evden ayrılmasına izin vermemenizi,
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• Kampüsümüze kendi imkanları ile öğrencinizi ulaştıracak iseniz öğrencimizi
okula bırakırken ve okuldan alırken sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmeniz,
kendi ve toplum sağlığı için maske kullanmanız, mümkünse her gün aynı velimizin
öğrencimizi okula getirip, almasını ve özellikle 65 yaş üstü bireylerin öğrencimizi
bırakıp almamalarını,
• Kampüs içerisine olabildiğince girilmemesi konusunda gerekli hassasiyeti
göstererek, acil durumlar için öğrenci işlerinden randevu talep ederek kampüsümüzü
ziyaret etmenizi önemle rica ederiz.
• Ayrıca pandemi sürecinde; kampüsümüze dışarıdan yiyecek, içecek vb. ürünler
hatta personelimize ait özel kargolar kabul edilmemektedir,
• Okul adına gelen tüm eğitim, öğretim materyalleri tüm kurumsal sarf malzemeleri vb. ürünler dezenfekte edilerek kampüsümüze kabul edilmektedir.

SERVİS SÜRECİ
• Servis görevliniz ve servis sorumlusu pandemi hakkında bilgilendirilmiş olup
servise binerken öğrencinizin ateşi ölçülecektir ve 38 derece ve üstü ateşi olan, maskesi
olmayan öğrenci velisine bildirilecektir, konu hakkında kolej yönetimi ile bilgi
paylaşımında bulunulacaktır,
• Servis araçlarının giriş kapısının yanına el antiseptikleri konulmuş olup, servis
araçlarımız düzenli olarak dezenfekte edilmektedir,
• Servislerde, öğrenciler evden alınma sırasına göre hangi koltuğa oturacağı
belirlenir
• Servis içinde sağlık için maske kullanımı zorunludur
• Servis araçlarında T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nca yayınlanan tüm önlemlerin uyulacağına ilişkin servis tedarikçi şirketimiz ile protokol imzalanmış olup servislerimiz sıkı bir şekilde denetlenmektedir

Kolejimizde "OKULUM TEMİZ", "TEMİZ OKUL, SAĞLIKLI OKUL" gereği
Öğrencilerimizin Covid -19 ile ilgili farkındalıklarını arttırabilmek ve gereken önlemleri vakit kaybetmeden alabilmek için
• Kolejimizin tüm girişlerine el dezenfektanları yerleştirilmiş olup görevli
personel tarafından kolejimize giren herkesin bu dezenfektanları kullanması teşvik
edilmektedir,
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• Kolejimize gelen her bireyin temassız ateş ölçerler ile ateşi ölçülmekte ve 38
derece üzeri ateşli hiç kimse kampüsümüze kabul edilmemektedir, öğrencilerimizin
ise evden çıkarken ve servis araçlarına binerken ateşi ölçüleceğinden okul
girişlerindeki yığılmaları önleyebilmek adına şüpheli durumlarda temassız ateş
ölçerler ile ateşi ölçülecektir.
• Kampüsümüze maskesiz kimse kabul edilmemekte olup, görevli personelden
girişte maske temin edilebilmektedir,
• Kolejimiz bahçesine uyaranlar işlenmiştir,
• Taban stickerları ile öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uygun davranması
hatırlatılmaktadır,
• Maske kullanımı öğretmen ve personel tarafından titizlikle kontrol edilmektedir,
• Kolejimiz içerisinde sosyal mesafe ve maske kullanımı ile ilgili işitsel uyaranlar
devreye alınmıştır,
• Ortak kullanım alanlarında bulunan ekranlar ile öğrencilerimizin dikkati sürekli
açık tutulmaktadır,
• Kampüsümüzde bulunan tüm su muslukları sensörlü olup, sık kullanılan
alanlardaki sabunluklar ve havluluklarda sensörlü hale getirilmiştir,
• Kullanılmış maske ve eldivenler için, kapaklı, ayakla kumanda edilebilen
enfekte-tıbbi atık çöp kutuları temin edilmiş ve uygun yerlere konulmuştur,
• Kampüsümüzde bulunan tüm su sebilleri dezenfekte edilmiş ve ayak ile
kumanda edilir hale getirilmiştir,
• Okul içinde uygun yerlere el yıkama, maske ve dezenfektan kullanımını
açıklayan posterler yerleştirilmiştir
• TUVALETLER VE LAVABOLARIN TAMAMINA DOĞRU EL YIKAMA
PROSESLERİ İLE İLGİLİ GÖRSELLER ASILMIŞTIR
• Müdür, müdür yardımcısı, personel odalarında, danışmada, zümre odalarında,
kantinde, el antiseptiği bulundurulmaktadır. El antiseptiğinin bulunduğu alanlar
öğretmenler tarafından kontrol edilmektedir.
• Kolejimizde çok amaçlı salon, 3D salon gibi ortak kullanım alanlarındaki tüm
oturma grupları sosyal mesafeyi ayarlayacak şekilde belirlenmiş ve kapasite kullanımı
söz konusu alanlara asılmıştır,
• Başta temizlik ekibimiz olmak üzere tüm personelimiz belirli aralıklar ile Okul
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Doktorumuz, Okul Hemşiremiz ve İSG uzmanımızın rehberliğinde hazırlanan ve
verilen eğitimler ile Covid -19 ve Covid -19 ile mücadele konularında aldıkları eğitimler
güncel veriler ile desteklenmektedir,
• Kampüsümüzün genel temizliği her gün Temizlik Planı’na uygun olarak eğitim
faaliyetlerine başlamadan önce ve eğitim faaliyetleri bitiminde T.C. Sağlık Bakanlığı
onaylı deterjanlar ve temizlik malzemeleri ile yapılmaktadır,
• Kampüsümüzde bulunan her alan T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen
ULV sisleme cihazı ile içerisinde klordioksit (anti bakteriyel-anti viral özellikte) yüzey
dezenfektanı bulunan bir uygulama ile buharlı dezenfeksiyon işleminden
geçirilmektedir,
• Kolejimizde sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik
düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonunda, periyodik olarak virüslere
etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen
‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılmaktadır.
• Okulumuzda sınıf ve odalar pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık
havalandırılmaktadır.
• Havalandırma sistemimizin periyodik kontrolleri yapılmaktadır. Sistem ile
sınıflara sürekli taze hava sağlanmakta, içerideki hava absorbe edilerek kirli havanın dış
ortama atılması sağlanmaktadır.
• Okul mutfak ve yemekhanelerimiz salgın prosedürüne uygun hale getirilerek,
Yemek sırasında sosyal mesafenin sağlanması için zemine sticker
uygulanmıştır,
Masalar sosyal mesafe düzenine uygun hale getirilmiş,
Bir masada iki öğrenci oturacak şekilde düzenleme yapılmış,
Su sebilleri kaldırılarak kapalı su dağıtımına başlanmış,
Bulaş riskini önlemek adına salad bar kaldırılmıştır (tek çeşit salata çıkıp,
salata tabakları streç film ile kaplanmaktadır),
Bulaşma riskinin engellenmesi için yemekhane dışına yemek
çıkarılmasına izin verilmemektedir,
Çatal ve kaşıklarımız çevreye duyarlı kâğıt ambalajlar içerisinde
(Amerikan servis) öğrencilerimize sunulur.
Yemek sağlayıcı şirket MAMABÜS YEMEK tüm personeline periyodik
olarak uyguladığı sağlık tarama testlerine Covid -19 testini de ilave etmiştir.
• Okul çıkış saatlerinde görevli öğretmenler nezaretinde öğrencilerin sosyal
mesafe kurallarına uygun çıkışı sağlanacak olup, ufak yaş grupları belirlenen
öğretmenler eşliğinde servislerine binecektir.
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Şüpheli Covid-19 vakası tespit edildiğinde, okulumuzda uygulanacak prosedür:

• Yüksek ateş (37,5 derece üzeri), öksürük, nefes darlığı, uzun süren halsizlik,
bitkinlik bulguları vb. olan şüpheli kişiler,
Sağlık kuruluşlarına sevkleri öncesinde, okul hemşiremizin eşliğinde
revirimizde müşahede altına alınacaklardır,
Revirimiz müşahade ortamı için uygun hale getirilmiş olup, gereken
düzenlemeler yapılmıştır; (izole perdesi vb.)
Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas veya kontaminasyon
riski bulunan çalışma ortamlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu veya
yüz koruyucu/siperlik (EN-166),koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum
koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN
ISO
374-5
ve
virüs
piktogramlı)
kullanılması
sağlanacaktır,
Etkilenen çalışanın atıkları için Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
kapsamında işlem yapılacaktır,
Etkilenen öğrencinin, çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya/banyoya
gitmesi gerekirse Kolejimiz için bodrum kat erkek wc bu amaç için
kullanılacaktır,
Sonrasında ilgili kişinin yakınlarına bilgi verilip ileri tetkik tahliller
yapılması için en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna sevkleri sağlanacaktır.
• Öğrenci ve personelin salgın döneminde ruh sağlığı/psikososyal destek
ihtiyaçları için okulumuzda bulunan PDR (Psikolojik Danışma Rehberlik) Birimlerimiz T.C. Sağlık Bakanlığının bu konudaki önerileri doğrultusunda hareket etmektedir.

Psikolojik Destek ve Danışma Kadromuz:
- Seval SERT KOCABEY

Özel Çocuk Şehir'i Anaokulu Psikoloğu
Özel Şehir Koleji İlkokulu Psikoloğu

- Nuray BAKLA
- Büşra AYDIN

Özel Şehir Koleji Ortaokulu Rehber Öğretmeni
Özel Şehir Koleji Ortaokulu Rehber Öğretmeni

- Hümeyra ENER

Özel Şehir Koleji Anadolu-Fen Lisesi Rehber Öğretmeni
Özel Şehir Koleji Anadolu-Fen Lisesi Rehber Öğretmeni

- Özge GÖRGÜLÜ GÜRKALE
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SERVİS KOLTUKLARINA
SIRASIYLA
EN ARKADAN ÖN SIRALARA
OLACAK ŞEKİLDE
OTURUNUZ
SERVİS İÇERİSİNDE
YİYECEK VE İÇECEK
••
• •
TUKETMEYiNiZ
SEHiR
ÖZEL

KOLEJİ
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