Covid-19
ÖNLEMLERİ

Covid-19 Süreci Önlemler
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Okul Binasının Kullanımı ile İlgili Tedbirler
Okul içindeki koridorlar sosyal mesafe kurallarına göre işaretlenmiş, okula giriş
ve çıkışlar bu kurallara uygun olarak belirlenmiştir.
Okul bina girişlerine ayak dezenfektan paspası yerleştirilmiştir.
Okul binası içindeki tüm alanlar sprey dezenfeksiyon makinası ile dezenfekte
edilmektedir.
Bina içinde hijyen prosedürleri tanımlanmıştır.
Havayı temizlemek için okul lobisine filtrasyon cihazı (temiz hava dolabı)
yerleştirilmiştir.
Okulun havalandırma ve klima bakımları düzenli olarak yapılmaktadır.
Okul geneli tüm kademeler için sınıf sıraları tekli sıralar haline getirilip sınıf
içinde tekli sıra düzenine geçilmiştir.
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Temizliğimiz, okul kurulduğu günden beri özel dezenfektanlarla yapılmaktadır.
Gün içinde, tüm kapı kolları, merdiven pervazları gibi sık dokunulan ortak
alanların dezenfeksiyonu 3 saatte bir yapılmaktadır.
Okul binasına Covid-19 hastalığı, korunma yolları, sosyal mesafe ve hijyen ile
ilgili bilgilendirme afişleri asılmıştır.
Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, okul içerisinde çeşitli
noktalara yerleştirilen “tıbbi atık kutularına” atılacak, usulüne uygun imha
edilecektir.
Ofisler ve yemekhane düzeni sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmiştir.
Okul bahçe alanlarında gerekli sosyal mesafe uyarı işaretlemeleri yapılmıştır.
Okul içindeki su sebilleri devre dışı bırakılmıştır, bu sebeple öğrencilerin kendi
mataralarını kullanmaları beklenmektedir.
Açık ve kapalı ortak alanlarda pek çok el dezenfektanları kullanıma hazır
duruma getirilmiştir.
Tüm lavabolara el yıkama talimatları asılmıştır.
Temizlik, yemekhane, güvenlik ve servis çalışanlarına hijyen, sosyal mesafe,
maske ve Covid-19 konusunda eğitim verilmiştir.
Okul bünyesindeki tüm çalışanların (öğretmenler, servis personelleri,
yemekhane çalışanı, temizlik personeli vs.) PCR (covid-19) testleri düzenli
aralıklarla yapılmaktadır.
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Okula Giriş Çıkış ile İlgili Tedbirler
Okul binasında maske takmak zorunludur. Okul binasına maskesiz ziyaretçi
alınmayacaktır.
Kapı girişinde, okula giren herkesin ateş ölçümü yapılacaktır.
Ateşi 37,5 derecenin üzerinde olan kişiler okula alınmaz, öğrenciler ise revirde
muayene ve izolasyona alınır. Yarım saat sonra yapılan 2. ölçümde ateşi
düşmeyen öğrencilerimizin velisi ile iletişime geçilecektir.
İzolasyonu sağlamak ve riski en aza indirmek için salgın döneminde okulumuza
orunlu hâller dışında ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
Okulumuza gelen ziyaretçilere, velilerimize yiyecek ve içecek ikramı
yapılmamaktadır. Okul lobimizdeki sehpa üzerinde bulunan kitap, broşür,
dergi vb. ürünlerimiz kaldırılmıştır.
Servis kullanmayan öğrenci giriş ve çıkışları, ön kapıdan yapılacak veliler lobiye
alınmayacaktır.
Okul ziyaretlerinin danışmadan randevu alınarak gerçekleştirilmesi
planlanmıştır.
Servis hostes ve şoförleri, özel şoförler, diğer yardımcı personel sağlık ve
güvenlik şartları kapsamında 31.08.2020 tarihinden itibaren okul binasına
giriş yapamayacaklardır.
Dışarıdan gelen kişisel kargolar okula kabul edilmemektedir.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Yemekhane ile İlgili Tedbirler
Yemekhanede yemek servisi hijyen ve sosyal mesafe kuralına göre
planlanmıştır.
Yemekhanede öğrencinin her gün aynı masa ve sandalyeyi kullanması ve
yemek yedikten hemen sonra oturduğu masa ve sandalyenin dezenfekte
edilmesi planlanmıştır.
Yemekhanedeki masa ve sandalye araları en az bir metre olacak şekilde çapraz
oturma düzeni yapılmıştır.
Öğrencilere yapılacak yemek servisi için yemek saatleri düzenlenmiştir. Yemek
servisi, küçük gruplarla farklı farklı zaman dilimlerinde yapılacaktır.
Yemek servisi sırasında yemekhane camları açık olacaktır. Ayrıca yemek
seansları arasında da yemekhanenin havalandırılması sağlanacaktır.
Yemekhane içinde kahvaltı ve öğle yemeği servislerinde tek kullanımlık,
kapaklı tabldot uygulamasına geçilmiştir. Açık büfe kaldırılmıştır.
Yemekhane tarafından hazırlanan ve ayrı olarak paketlenmiş çatal, bıçak, kaşık
ve peçete setleri uygulamasına geçilmiş ve kapalı bardak sular hazırlanmıştır.
Düzenli olarak su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır.

Servisler ile İlgili Tedbirler
1. Servis firmamız, Sağlık Bakanlığı ve Liv Koleji kriterlerine uygun olarak gerekli
tedbirleri almıştır.
2. Servis firmalarında çalışan tüm yönetici, sürücü ve hostesler için işveren
tarafından Covid-19 hakkında bilgilendirici eğitimler düzenlenmiştir.
3. Tüm servis araçlarının içine Covid-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür
bir şekilde asılmıştır. Sürücü ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanacaktır.
4. Sürücüler, hostesler ve öğrenciler kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde
hareket edeceklerdir. Aracın içinde mutlaka maske kullanılacak ve yolculuk
boyunca çıkarılmayacaktır. Araçların giriş kapısının yanına el antiseptiği
konulmuştur. Öğrenciler servise binmeden el antiseptiği kullanacaktır. Servise
binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hareket edeceklerdir.
5. Tüm servislerimizde öğrenci servise binerken hosteslerimiz tarafından dijital
ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 37,5 derece üzeri olan öğrenciler
servise alınmayarak velisi ve okul yönetimi bilgilendirilecektir.
6. Servis oturma düzeni gidiş ve dönüşlerde sabittir, değiştirilemez. Öğrencinin
servise biniş sırasına göre düzenlenen oturma planı servis içindeki isimliklerde
belirtilmiştir.
7. Sürücüler ve hosteslerin sağlık durumları, ulaşım müdürü tarafından
günlük olarak takip edilecek ve okul yönetimine bilgi verilecektir. Damlacık
oluşturması nedeniyle servis içinde yüksek sesle konuşulmayacaktır.
Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının
temizlenmesi sağlanacaktır. Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima
kullanılmayacaktır.
8. Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol
dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemer tokaları)
dezenfekte edilecektir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar
kullanılacaktır.
9. Her hafta sonu araç içi dezenfeksiyon işlemleri, servis firmasının anlaştığı bir
temizlik şirketi tarafından yapılacaktır. Hafta içi uygulanacak dezenfeksiyon
işlemleri ise yine aynı firmanın önerdiği biçimde gerçekleştirilecektir.
10. Öğrenciler sadece kendi servislerini kullanabilirler ve farklı servis araçlarına
binemezler.

Eğitim Süreci ile İlgili Tedbirler
1. Okul içinde ve ders esnasında öğrencilerin maske takması zorunludur.
2. Dersliklerde ders esnasında camlar açık olacaktır ve ders aralarında öğrenciler
teneffüs alanlarına alınarak sınıfların havalandırılması sağlanacaktır.
3. Tüm öğrenciler sınıf içinde kendileri için belirlenmiş sıralarda otururlar, sıraları
mesafe kuralını bozacak şekilde yerinden oynatamaz, yer değiştiremez ayrıca
başka sınıflara da giremezler.
4. Öğrenciler arasında eşya alışverişi yapılmamalıdır.
5. Tüm sınıf girişlerine el dezenfektan cihazları konulmuştur.
6. Damlacık oluşturması nedeniyle sınıf içinde yüksek sesle konuşulmayacaktır.
7. Ders aralarında öğrenciler, öğretmen gözetiminde sosyal mesafe kurallarına
uygun olarak teneffüs alanlarına alınacaktır.
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Covid-19 Bulgularına Rastlanması Durumunda
Okulumuzda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal
semptomlarından herhangi biri başlayan öğrenci için izolasyon odalarımız
hazırlanmıştır. Bu semptomlardan biri gözlemlenen öğrenci, refakatçi
eşliğinde izolasyon odasına götürülecek ve okul hemşiremiz öğrenci velisini
arayarak konu ile ilgili bilgi verecektir.
Herhangi bir semptom başlayan öğrencimizi okuldan teslim alan velisi, sağlık
kuruluşuna yönlendirilecektir. Sağlık kuruluşu tarafından öğrenciye konulan
tanı ve teşhise ilişkin rapor, en kısa sürede veli tarafından okul yönetimiyle
paylaşılacak ve Okul Salgın Takip Kurulu tarafından gerekli tedbirler alınacaktır.
Semptom belirlenen öğrenci velisine teslim edildikten sonra öğrenciyle yakın
temasta bulunmuş arkadaşları ve öğretmenler aynı gün okul müdürü ve
müdür yardımcısı tarafından tespit edilecek, adı geçen öğretmen ve öğrenci
velileri okul yönetimi tarafından aranarak bilgilendirilecektir.
Öğrencide Covid-19 tespit edilmesi hâlinde öğrencinin bulunduğu derslik
boşaltılarak 24 saat süreyle havalandırılacak ve boş tutulması sağlanacaktır.
Derslik dezenfektan ürünleriyle temizlenecektir.
Tedavisi yapılan öğrenciyle ilgili sağlık kuruluşu tarafından verilen “okula
dönmesinde sakınca olmadığı”nı belirten raporu ile okula kabul edilecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu detaylı korunma yöntemlerini de içeren
bilgilendirme dokümanına bağlantıyı tıklayarak ulaşabilirsiniz.
https://livkoleji.k12.tr/PDF/COVID-19.pdf

