


Covid-19 Pandemi Dönemi  
 
       Bu doküman tüm çalışanların, tedarikçi firma ve alt işverenler ile ziyaretçilerin uymaları 

gereken kuralları, sergilemeleri gereken güvenli davranışları ve pandemi dönemi için 
çalışma koşullarında yapılan düzenlemeleri içeren bir rehberdir.  

 

       Okul kampüsümüzde çalışma koşulları Covid-19’la mücadeleyi destekleyecek şekilde 
düzenlenmiştir.  

 

       Haziran 2020 tarihi itibariyle kademeli bir geçiş ile çalışma ortamına dönülmüş, yeni 
çalışma koşulları düzenlenmiştir.  

 

       Özel Tan Okulları olarak çalışanlarımızın, ailelerinin ve öğrencilerimizin sağlığının 
korunması en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda Covid-19 sürecinin başından itibaren 
gösterdiğimiz hassasiyeti göstermeye devam ederek  kademeli dönüş sürecinde 1 Haziran 
2020 tarihinden itibaren  okulumuz genelinde aşağıdaki önlemleri almış ve uygulamaya 
koymuş bulunmaktayız. 

 

      Hijyen önlemleri arttırılmıştır. 

 

      Tüm ortak alanların haftada 2 defa detaylı dezenfeksiyonu yapılacaktır. El ile sık temas edilen 
ortak alanlardaki yüzeyler (kapı kolu, trabzan, turnike, asansör butonları vb.) gün içinde 
temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Yemekhane, mal kabul alanı, depolar vb. tüm 
alanların her üretim sonrası dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılacaktır. 

 

       Tüm yaşam alanlarında ( ortak alanlar, servisler vb.) güvenli 

       ve sosyal mesafeyi koruyacak düzenlemeler yapılmıştır. 

 

      Kampüse girişte, temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılır. 

      Havalandırma sistemlerinin bakım/temizlik ve filtre değişim periyodları yeniden 
düzenlenmiştir. 

 

      Giriş kapıları ve turnike girişlerinde zemindeki işaretlemeler dikkate alınarak sosyal 
mesafenin korunması sağlanır. 

 

       Ortak yaşam alanlarında,  giriş ve çıkışlarda el dezenfektanı bulundurulur.  

 

       Yemekhane sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hizmet vermek üzere düzenlenmiştir.  



 

 

 

 

 

 

Covid-19 Pandemi Dönemi 
 Uyulması Gereken Genel Kurallar 

 
         

        Dış iletişimde de uzaktan erişim yöntemleri öncelikli hale getirilmiştir. Kampüs dışı 
toplantılar dijital ortamda yapılır. 

         

       Okul binaları içindeki ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm çalışanların 

        ağız ve burun bölgesini kaplayacak şekilde maske takması zorunludur.   

 

        Fiziksel olarak yapılması gereken bütün toplantılarda oturma düzeni, maske takılması 
ve sosyal mesafe kuralına uyulması, toplantıların mümkün olduğunca online yapılması 
gerekmektedir. (Zoom, Google Meet gibi)   

 

        Tüm çalışanların kişisel eşya ve ekipmanlarının (telefon, bilgisayar vb.) 
dezenfeksiyonunu kendilerinin günlük olarak yapması beklenmektedir. Tüm idari 
ofislere dezenfektan teslim edilecek ve bitmesi durumunda yenilenecektir. 

  

       Çalışanlar zorunlu haller dışında asansör kullanmamalı, asansörlere tek kişi olarak 
binmeye özen gösterilmelidir.  

 

       Klimalar aksi bildirilinceye kadar ofislerde kullanılmayacaktır. Çalışma alanları sık sık 
havalandırılmalı, mümkünse pencereler sürekli açık tutulmalıdır.  



 

 

Covid-19 Pandemi Dönemi  
Personel Servislerinde Alınan Önlemler  ve Uyulması 

Gereken  Kurallar 

  
Personel servislerinde sürücü ve yolcuların maske takması zorunludur.  

 

 Servis durağında beklerken, servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına  

uyulmalıdır. 

  

 Servis taşıma kapasiteleri ve oturma düzenleri güvenli ve sosyal mesafe korunacak  

şekilde  düzenlenmiştir. 

 

 Yolculuk esnasında mümkün olduğunca hiçbir yere temas edilmemeli, yiyecek içecek  

tüketilmemeli ve mümkün olduğunca konuşulmamalıdır.  

 

 Serviste hijyen önlemleri artırılmıştır. 

 

 Servis sürücüsü her servis öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte edecek, servisi  

havalandıracak ve araç içi temizliği sağlayacaktır.  

 

 Haftalık olarak araçların iç ve dış detaylı temizliği yapılacaktır.  

 

 Servislerdeki havalandırma; klima yerine doğal havalandırma ile gerçekleştirilecektir 

Servislerde el dezenfektanı ve yedek maske bulundurulacaktır.  

  

 



 

 

Covid-19 Pandemi Dönemi 

 Ofislerde Uyulması Gereken Kurallar 

 
Ofisler arasında elden ele doküman / dosya ve ofis ekipmanı, kesinlikle gerekli olmadığı  

takdirde dolaştırılmamalıdır. İlgili dokümanlar online olarak paylaşılmalıdır.  

 

 Tüm yaşam alanlarında maske takılması zorunlu hale getirilmiştir.  

 

 Bulaşma riski taşıyan atıklar için (maske, kağıt mendil vb.) katlara ayrı atık kutuları  

konulacaktır. 

  

Atıkların bu kutulara atılması sağlanacaktır.  

 

 Sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışma ortamlarının kullanımı sağlanmalıdır. Birim  

yöneticileri çalışanların oturma düzeninden sorumludur.  

 

Kapalı alanlarda camlar mümkün olduğu kadar açık tutulmalı ve doğal havalandırma  

sağlanmalıdır.  

 

 Ortak kullanılan printer, faks gibi dokümanların kullanımı sırasında sosyal mesafe ve hijyen  

kurallarına dikkat edilmelidir.  

 

Mecbur kalmadıkça asansörler kullanılmamalıdır. Zorunlu durumlarda  en az  sayıda  kişi  

olacak  şekilde  kullanılmalıdır. 

  

  



 

 

 

 

Covid-19 Pandemi Dönemi 
 Yemekhanede Alınan Önlemler ve Uyulması Gereken 

Kurallar 

 
Yemekhane’de yemek hizmeti 12:00 – 13:00 saatleri arasında verilecektir.  

 Tüm yiyecekler kapalı olarak servis edilecektir. 

 

 Çatal, bıçak ve ekmek kapalı poşette, sos ve baharatlar da tek kullanımlık olacak şekilde 

 servis edilecektir. 

  

 Yemekhane’de sandalye sayısı  %50 azaltılmış ve sosyal mesafeyi koruyacak şekilde çapraz  

olarak  yerleştirilmiştir. 

 

Yemekhaneye giriş-çıkış ve yemek dağıtım sırasında sosyal mesafeyi koruyacak şekilde  

zemin işaretlemeleri yapılmıştır.   

 

 Yemekhane’de yemek yeme süresi dışında maske kullanımı zorunludur.  



Covid-19 Pandemi Dönemi 
Revir ve İzolasyon Odası 

 

Revir ortamı ve izolasyon odası sık sık havalandırılacaktır.  

 

 Revir yatakları, sedyelerinin üzerindeki kağıt havlular her hastadan sonra atılacaktır.  

 

Revir ve izolasyon odasına her defasında sadece bir hasta kabul edilecektir.  

 

Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanılarak ellerin dezenfekte 

edilmesi zorunludur.  

 

 Ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi hastalık  

belirtileri olan çalışanlarımızın bu durumda okula gelmemeleri, aynı gün içinde bir sağlık  

kuruluşuna başvurmaları, teşhis ve istirahat raporlarını aynı gün içinde okul doktoruna  

bildirmeleri zorunludur.  

 

 Okula geldikten sonra yukarıdaki hastalık belirtilerini gösteren hastalarımız sağlık 

 kuruluşuna sevkleri öncesinde bir sağlık görevlimiz eşliğinde izolasyon odasında müşahade 

 altına alınacaklar ve en kısa süre içinde ve uygun koşullarda bir sağlık kuruluşuna sevk  

edileceklerdir. 

 

 Okul doktorumuz tarafından tüm çalışanlarımıza düzenli aralıklarla COVİD-19 pandemisi  

ve korunma yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılır.  



KORONAVİRÜS (COVID-19) HAKKINDA 
 
 
 

 Koronavirüs (COVID-19) Koronavirüsler bilimsel çevrelerde uzun süredir bilinen bir virüs  
grubudur.  
 
Bu virüslerin bazıları sadece hayvanlarda görülür. Çoğu insan ömrünün bir döneminde bu  
virüslerle temas eder ve hastalığı hafif veya orta şiddette üst solunum yolu enfeksiyonu  
olarak geçirir. Ancak risk grubu kişilerde ve bazı vakalarda ağır bronşit veya zatürreye  
yol açarak ağır tablolara sebep olabilmektedirler. Özellikle küçük çocuklar, yaşlılar,  
bağışıklık sistemi bozukluğu olan kişiler risk altındadır. Bu virüs grubundan bazıları önceki  
yıllarda SARS (Ağır Akut Solunumsal Stres) ve MERS (Orta Doğu Solunumsal Stres)  
hastalıklarına yol açarak görüldükleri bölgelerde ve dünyada epidemi yapmışlar ve ölümlere 
 sebep olmuşlardır. 
 
 Aralık 2019 tarihinde Çin'in Wuhan bölgesinde yeni tanımlanan bir tür  
olan 2019 Novel Koronavirüs Enfeksiyonu (2019-nCoV) yaygın enfeksiyonlara ve  
ölümlere sebep olmuştur. Bu salgının dünyaya yayılmasını önlemek amacıyla bu bölgeye  
karantina uygulanması ve yolculuk kısıtlamalarına rağmen salgın birkaç ay içinde bütün  
dünyaya yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12 Mart 2020 tarihinde küresel  
Pandemi ilan edilmiştir. 
 
 T.C.Sağlık Bakanlığı Ocak ayında kurduğu Bilim Kurulu ile bu salgından korunma ve  
ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren de salgınla mücadelede  
başarılı bir dönem geçirilmiştir. Hastalığın kontrol altına alındığı ve vaka sayılarının  
azalmaya devam ettiği bu dönemde yeni bir pik döneminin oluşmaması adına Bilim  
Kurulunca tavsiye edilen korunma önlemlerini günlük hayatta ve iş ortamımızda titizlikle  
uygulamaya devam etmemiz çok zaruridir.  
 
 
  


