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BÜMED MEÇ OKULLARI
SAĞLIK TEDBİRLERİ VE
PROTOKOLÜ

Genel Düzenlemeler
Okulumuzda kullanılacak alanlar belirlenmiştir. Bu alanlarda doğal havalandırma
koşullarının sağlanmasını okul yönetimi ve idari işler düzenli olarak takip eder.

Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit
edilerek işaretlenmiştir.

Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi
maske kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır.

İlkokul 1.sınıf itibari ile tekli sıra düzenlemesi 1.5 metre aralıklı olacak şekilde
yapılmıştır.
Ortak kullanım alanlarının kullanımında da sosyal mesafenin korunması için yapılan
plan uygulanır.
Okul Öncesi Yuva sınıflarında öğrencilerin uyku saatinde kampet veya yataklarının
arasında en az 1,5 metre mesafe bırakılır.
Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrenciler bir arada olur. Gruplar arası geçişe
izin verilmez ve gruplardan sorumlu öğretmenler diğer gruplarla temas
edilmemesini sağlar.
Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilir.

Dersler mümkün olduğunca açık alanlarda yapılır.

Gruplar dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılır ve bu sırada grup odaları temizlenir.
Öğrencilerin ara öğün ve öğle yemeğini küçük gruplar halinde yemesi için
yemekhane programı organize edilir.

Kayıt kabul işlemleri okulda öğrencilere hizmet verilmeyen zamanlarda yapılır.

Veli toplantıları sağlık gereklilikleri ve tedbirleri göz önünde bulundurularak online
olarak gerçekleştirilebilir.

Genel Düzenlemeler
Öğrencilerin okulda bulunduğu zaman diliminde, okul binası içinde veya bahçesinde
yabancı kişilerin katılımı ile yapılacak organizasyonlara yer verilmez.

Velilerin çocuklarını bırakır ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul
girişine belirleyici işaretler konulmuştur.
Yurt dışına seyahat edecek veya etmiş öğrenci, veli ve personelin seyahatten
döndükten sonra 14 gün içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi
beklenir. Sağlık kurumundan alacağı okula devam etmesinin uygun olacağını
belirten sağlık raporunu okul yönetimine sunar.
Tüm öğrenci ve çalışanların yakın temasta olduğu kişiler arasında Covid-19 teşhis
edilmesi halinde, bu bilgiyi okul yönetimiyle paylaşması zorunludur.

Akademik yılın başında tüm öğrencilerin sağlık bilgi formları arşivlenir. Özel sağlık
durumu olan öğrenciler için yazılı onam formları velilerimizden istenir.

Ailelerin Alması Gereken Önlemler
Aile, çocuğunun günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtilerini
takip edilmelidir.

Aile, hasta çocuğu okula getirmemelidir.

Aile, çevresinde Covid-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir.

Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli,
çocuğun sağlık durumu okula bildirmelidir.

Yurt dışına seyahat edecek veya etmiş öğrenci, veli ve personelin seyahatten
döndükten sonra 14 gün içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi
beklenir. Sağlık kurumundan alacağı okula devam etmesinin uygun olacağını
belirten sağlık raporunu okul yönetimine sunar.

Hijyen Tedbirleri ve
Uygulamaları
Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı yerleştirilmiştir.

Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya
sterilize edilir.

Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi durumu için bir
izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlanmıştır.
Öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmış, okullar hizmete
başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmiş ve bu işleme ilişkin belgeler il
müdürlüklerine teslim edilmiştir.

Okuldaki tüm ortamlar planlanan çerçevede periyodik olarak dezenfekte
edilmektedir.

Çöpler hijyen kurallarına göre saklanır ve atılır.

Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması ve bu malzemelerin
tıbbi atık olarak imha edilmesi sağlanır, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulur.
Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi)
ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez
yapılır.

Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam sağlık / temizlik
birimlerince uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenir.

Hijyen Tedbirleri ve Uygulamaları
Sınıf temizlenirken eldiven kullanılır, odanın temizliğinden hemen sonra eldiven
çıkarılır ve tıbbi atıklarına özel olan çöp kutusuna atılır. Eldiven çıkarıldıktan sonra
eller su ve sabunla yıkanır veya el antiseptiği ile temizlenir.

Her odanın temizlik bezleri ayrıdır.

Sınıflar 40 dakikada bir havalandırılır.

Öğrenciler ve personel kendi suluklarını getirir ve ihtiyaç durumunda katlardaki su
sebillerinden doldururlar. Sulukların unutulduğu durumlarda tek kullanımlık
bardaklar kullanılır.

Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınır.

Okulda klima ve hiçbir iklimlendirme sistemleri kullanılmaz, kullanılması durumunda
ise periyodik olarak dezenfekte edilir, filtreleri temizlenir veya değiştirilir.

Okula evlerden paylaşımlı kitap gibi malzemeler kabul edilmez.

Okulun sivil savunma planına Covid-19’a ilişkin güncellemeler eklenmiştir ve il
müdürlüklerine bildirilmiştir.

Personel ile İlgili Önlemler
Okul müdürü ve sağlık ekibi tarafından Covid-19 ve korunma yolları hakkında
personele Ağustos Öğretmen Oryantasyon döneminde bilgilendirme yapılmıştır.

Personelin her sabah girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülür ve kayıt altına alınır.

Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanır ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla
değiştirilir. Personelin kendilerine ait siperlikleri vardı, günlük temizliği yapılır.

Personel, mesai saatleri içerisinde - acil durumlar dışında- okul dışına çıkmaz.

Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınır ve ilgili tüm tedbirler
alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe
bırakılır.

Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf
öğretmenleri, nöbetçi öğretmen ve yöneticiler sorumludur.

Güvenlik Noktaları ve
Okula Girişlerin Düzenlenmesi
Okul içerisine girişlerde personel tarafından ateş ölçümü yapılır.

Öğrenciler okula tek tek, mesafe kuralına dikkat edilerek alınır.

Güvenlik Noktaları ve
Okula Girişlerin Düzenlenmesi
Okul ve ders çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için seviyelere göre
farklı saatler belirlenir.

Zorunlu haller dışında okul saatlerinde binaya ziyaretçi (veli dahil) kabul edilmez.

Öğrenciler, okul çıkışında velilerine / servislerine tek tek teslim edilir.

Servis Araçları İçin Yapılacak
Düzenlemeler
Servis araçlarının özellikle sık temas eden yüzeyleri başta olmak üzere temizliği
günde en az iki kez yapılır.
Servis taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanır.

Araç girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmiştir.

Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcular tıbbi maske takar.
Servis hostesleri okul içine girmez, serviste bekler; öğretmenler öğrencileri kapıdan
teslim eder.

Yemekhane ve Su Sebillerinin
Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler
Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanarak
yemekhane alanı masa düzenine uygun şekilde ayarlanmıştır.
Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gider, öğrencilerin aynı masada oturmaları halinde aralarında sosyal mesafe olur.

Yemekhane ve Su Sebillerinin
Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler
Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb.
malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun
servis yapmaları sağlanır.

Yemekhanede tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili
tedbirlere uyulur.

Öğrenciler ile İlgili Önlemler
Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmez.
Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülür ve kayıt
altına alınır.

Öğrencilerin okula maske ile girmeleri girişte kontrol edilir, yoksa okuldan temin
edilir.

Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilir, öğrencilerin birbirlerinin eşyasını kullanmasına
müsaade edilmez.
Öğrencilere özellikle oryantasyon döneminde ve ilk haftalarda oyunlarla sosyal
mesafe öğretilir.

Öğrencilere elleri düzenli yıkamak ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı
eğitimleri verilir.

Hastalıklar, bulaşma yolları ve dikkat edilecek hususlar, oyunlarla ve öğrencilerin
yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak anlatılır.
Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci
izolasyon odasına alınır ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilir. Aile, sağlık
kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılır. Sınıf / okuldaki diğer velilerle
olumsuz sağlık durumu- öğrenci ismi verilmeden- K12 aracılığıyla paylaşılır. Diğer
öğrencilerin sağlık durumunun takibi veliler aracılığıyla yapılır.

COVID - 19 Belirtileri Görülmesi
Durumunda
Covid-19 belirtileri gösteren öğrenci/ çalışan, hemen okul ortamından izole edilip,
izolasyon odasına alınır ve sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Covid-19 test yapılan öğrenci/ çalışan test sonucunu alana kadar okula gelmez.
Öğrenci bu süreçte senkron / asenkron olarak okul yaşantısına devam eder.

Bu süreçte öğrencinin velisi ve çalışan okul yönetimini durumu ile ilgili bilgilendirir.
Covid-19 testinin sonucu negatif olduğunu doktor onayıyla belgeleyen çalışan/
öğrenci, belgesini okul yönetimine teslim ettikten sonra okul yaşantısına fiziksel
olarak devam edebilir.
Covid-19 testi sonucu pozitif olan öğrenci/ çalışan, doktorun belirttiği süre boyunca
okula gelmez. Öğrenci, sağlık durumuna göre senkron/ asenkron olarak okul
yaşantısına devam edebilir. Bu sürecin telafisi öğretmenleri tarafından, süreç sonrasında yapılacaktır.
Böyle bir durumda, Sağlık Bakanlığı yönlendirmeleri doğrultusunda aşağıdaki
durumlardan biri uygulanır:
Öğrencinin temas halinde olduğu bilinen gruplar karantinaya alınır: Bu koşulda
öğrencinin temas halinde bulunduğu bilinen gruplar (sınıf, yaş grubu) okula gelmez.
Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen karantina sürecinde (14 gün) eğitim-öğretimlerine çevrimiçi senkron/ asenkron çalışmalarla devam ederler.
Tüm okul, Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen süre boyunca (14 gün), karantinada
olur. Bu durumda tüm yaş grupları sağlık koşulları elverdiği sürece eğitim-öğretimlerine senkron/asenkron çalışmalara devam eder.
Bu kişiler, Covid-19 testi yaptırarak negatif sonuçlarını okul idaresi ile paylaşır ve
okul yaşantısına devam ederler.

