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Değerli Velilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz ve
sevgili öğrencilerimiz;
Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) hastalığını
salgın ilan etmesinden bu yana uzun bir süre geçti.
Acıbadem Okulları COVID -19 Hazırlık ve Acil Durum Ekibi süreci 2020 Şubat
ayından itibaren yakından izledi. Salgın ilan edilmesinden önce okulumuzun risk
analizi ve eylem planı “Koronavirüs Acil Eylem Planı” başlığı altında güncellendi.
Takip eden salgın döneminde de risk analizi ve eylem planı okula dönüş sürecini
de kapsayacak şekilde güncellendi.

Sunuş

COVID-19 hastalığının salgın şeklinde devam ettiği bugünlerde, ülkemizde
normalleşme hazırlıkları yürütülmeye başlandı. Acıbadem Okulları’nda bir yandan
normalleşme çalışmaları devam etmekte diğer yandan da koruyucu önlemlerin
alınması ve uygulanması hususunda tüm okul toplumu tarafından titiz bir çalışma
kararlılıkla yürütülmektedir.
Bu rehber, okulumuzun güvenli ortamını yeni koşullar altında da sağlamak
ve sürdürmek amacıyla uygulanacak temel faaliyet ve yaklaşımları özet olarak
içermektedir. Okulumuzda yürütülen ve bu dokümanda kısaca özetlenen
tüm çalışmalar, planla, uygula, kontrol et, takip et ve geliştir ilkeleri gereğince
yürütülmektedir. Oldukça dinamik olan salgın sürecindeki gelişmeler doğrultusunda
dokümanımız da gerektikçe güncellenerek web sitemizde yayınlanacaktır.
Rehber içerdiği uygulama ilkelerine tüm okul toplumunun riayet etmesi ile
amacına ulaşacaktır.
İdris Topçuoğlu
Acıbadem Okulları
Genel Müdürü

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi
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Bu rehber; kaynakçada belirtilen kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin çeşitli zamanlarda yayımlamış oldukları dokümanlar doğrultusunda
hazırlanmıştır.
Rehberde, okulda alınan genel tedbirler kapsamında,
a. 01 Mart – 31 Mayıs 2020 tarihleri arasında ve
b. Kontrollü sosyal hayata geçiş tarihi olan 01 Haziran - 10 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılan iyileştirmelere kronolojik şekilde yer verilmiştir.

Önsöz

Bugüne kadar öğrencilerin kendi okullarında ilk defa sınava girdiği Liselere
Giriş Sınavı’nda (LGS), Acıbadem Okulları olarak çok iyi hazırlık yapılmış, MEB’in
yayımlamış olduğu yaklaşık 400 maddelik COVID-19 tedbirleri; sınav öncesinde,
sırasında ve sonrasında tamamı eksiksiz uygulanarak LGS başarılı bir şekilde icra
edilmiştir.
10 Ağustos 2020 Dönem Başı Öğretmen Semineri ve 17 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan telafi eğitimleri öncesinde çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu tedbirler; sınıflar, atölyeler, yemekhane, mescitler, abdesthaneler, spor salonu, kütüphane, öğretmen ve idari personel odaları, servis, kıyafet satış yeri vb. olmak üzere
kullanılan tüm alanları kapsamaktadır.
Günün büyük bir bölümünde kampüslerimizde bulunan sevgili öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm okul toplumunun sağlığının korunmasına yönelik
yaklaşık 123 civarında tedbir almış bulunmaktayız. Bu tedbirleri, sonraki sayfalarda
ayrıntılı ve görsel olarak açıklamaya çalışmış olacağız.
Acıbadem Okulları’nda görevli tüm çalışma arkadaşlarımıza ve görüşlerini ve
önerilerini bizlerle paylaşıp ilave tedbirler almamızı sağlayan siz değerli velilerimize
teşekkürlerimizi sunarız.
Acıbadem Okulları
COVID-19 Hazırlık ve
Acil Durum Ekibi

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi
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BÖLÜM 1
01 Mart – 31 Mayıs 2020
Tarihleri Arasında Alınan
Tedbirlere Genel Bakış:

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi

Koronavirüs, bir salgın hastalık olarak endişe
ve korku yaratmıştır. “Güvenli bir okul, iş ve
aile ortamı için hazırlık şart!” prensibinden
hareketle bu hastalığın bulaşmaması için korunma ve kontrol maksadıyla kampüslerimizde aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır:
1

2

3

4

10

Acıbadem Okulları COVID-19 Hazırlık ve Acil Durum Ekibi, süreci 2020 Şubat ayından
itibaren yakından izledi. Salgın ilan edilmeden önce okulumuzun risk analizi ve eylem
planı “Koronavirüs Acil Eylem Planı” başlığı altında güncellendi. Takip eden salgın
döneminde de risk analizi ve eylem planı okula dönüş sürecini de kapsayacak şekilde
revize edildi.
Sınıfların, yemekhanenin, atölyelerin, odaların ve tuvaletlerin temizlenme aralıkları
sıklaştırıldı. Her teneffüs öncesi ve sonrası sınıfların ve atölyelerin kapı kolları
dezenfektan maddesiyle, tuvaletlerin temizliği sirkeli veya çamaşır suyu dönüşümlü
sular ile periyodik olarak temizlendi.

5

Temizlik personeli ile yapılan aylık toplantılarımız, haftalık olarak yapılmaya başlandı.
Personelimize daha hassas olmaları konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

6

Koruyucu maske ve eldiven stokumuz güçlendirildi. Maksimum düzeyde alım yapıldı.

7

Okul içi sıcaklık 22 derecede tutuldu. Sıcaklık değerleri, gün içerisinde 4 kez sınıflarda
bulunan dereceler vasıtasıyla kontrol edildi.

8

Sabah kahvaltılarında C vitamini (meyve) takviyesi maksadıyla taze mandalina ve
portakal menüye eklendi.

9

Yemekhane personeli maske takmaya başladı.

10

Öğretmen, öğrenci ve personelin bu konuda bilinçlendirilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan
ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelen broşür, afiş ve bilgilendirme notları okulumuzun
değişik yerlerine asıldı ve uygulandı.

11

El yıkama tekniği ile ilgili bilgilendirme görseli bütün tuvalet ve lavabolarımızda
öğrencilerin görebileceği yerlere asıldı.

12

Kampüslerde; okul müdürü, müdür yardımcıları, idari işler şefi ve okul hemşiresinden
oluşan “Risk-Kriz Yönetimi” kuruldu, günlük olarak düzenli toplantı ve değerlendirme
yapıldı.

13

Sınıflarda Milli Eğitim Bakanlığı’nın Koronavirüs’le mücadelede için yayınlamış olduğu
tedbirler ile ilgili video izletildi ve öğrencilerde farkındalık uygun bir dille artırıldı.

14

Okul hemşiresi ve okul doktoru vasıtası ile hasta olan öğrencilerimizin günlük sayı
takibi yapıldı ve ateşi olan, üst solunum enfeksiyonu olup rahatsız olan öğrencilerimiz
evlerinde dinlendirildi.

15

Yeterli belgelere haiz uzman bir firma tarafından kampüslerimiz düzenli olarak 10 günde
bir dezenfekte edildi.

Sınıflar, koridorlar ve kullanılan atölyeler her teneffüs arasında kat görevlileri tarafından
havalandırıldı.
Yemekhaneye ve koridorlara ikişer adet dezenfektan makine ve sıvısı montajı yapıldı.

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi
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BÖLÜM 2
01 Haziran – 10 Ağustos 2020
Tarihleri Arasında Alınan
Tedbirlere Genel Bakış:

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi

7

Tüm kampüslerimiz 10 gün aralıkla dışarıdan uzman bir ekip tarafından dezenfekte
edildi.

8

Temizlik ekibi, her saat başında temas edilen tüm yüzeyleri dezenfektan sıvısıyla
temizledi.

9

Tuvaletler ve lavabolar her saat başında uygun temizlik maddeleriyle temizlendi.

10

Yemekhanede sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni planlandı.

11

Yemeklerimiz kişiye özel tabldot tabaklarda, çatal ve kaşık özel ambalajında servis edildi.

12

Eğitim alanları sosyal mesafe çizgileriyle işaretlendi ve yeterli kişi sayısına göre oturma
düzeni oluşturuldu.

13

Tüm kapalı alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında, atölyelerde, spor salonlarında
ve koridorlarda ihtiyacı karşılayacak miktarda dezenfektan sıvı aparatı duvarlara monte
edildi.

14

Tüm mavi yaka personeli, İSG uzmanı tarafından hijyen ve sağlık tedbirlerine yönelik
eğitime tabi tutuldu.

Mesai başlangıç saatleri, trafik durumunun ve toplu taşıma araçlarının yoğunluğu göz
önüne alınarak 09.00-17.00 şeklinde belirlendi. Çalışanların “mesafe-maske-hijyen”
kurallarına uygun olarak çalışması sağlandı.

15

Asansörler, mescitler, abdesthaneler, öğretmen odaları, atölyeler, kütüphaneler,
konferans salonu, spor salonu 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde yeniden düzenlendi.

3

Güvenlik görevlilerinin siperlik ve maske takmaları sağlandı.

16

Temizlik prosedürü yeniden revize edildi.

4

Güvenlik noktasında bilekten ateş ölçümü yapıldı.

5

Kampüs bina girişlerinde termal kamera ile ateş kontrolü ve izlemi yapıldı.

6

Bina zeminlerinde sosyal mesafe ve tedbirlere yönelik yer işaretlemeleri yapıldı.

Kontrollü sosyal hayata geçiş tarihi olan
01 Haziran 2020 tarihi itibariye
kampüslerimizde aşağıda belirtilen gerekli
tedbirler alınmış ve uygulamaya konulmuştur:
1

2

14

İş sağlığı ve güvenliği kurulunda görev yapmak üzere her kampüste COVID-19’dan
sorumlu bir müdür yardımcısı görevlendirildi.

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi
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16

17

BÖLÜM 3
Alınan Gerekli Tedbirler
(70 günde 123 tedbir)

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi

BÖLÜM 3
NOT: Tedbirler sırasıyla T1, T2, … T123 olarak
belirtilmiştir.

T7

Öğretmen ve öğrenci, öğrenci ve öğrenci arasındaki mesafenin en az 1 metre olacak
şekilde oturma düzeni oluşturuldu.

T8

Atölyelerde aynı anda en fazla 12 öğrenci ve 1 öğretmen bulunacak şekilde planlama
yapıldı. Fazla sandalye ve koltuklar atölyeden çıkarıldı. Giriş kapısına “Bu alanda aynı
anda 13 kişi bulunabilir.” ibaresi yapıştırıldı.

T9

Eğitim malzemeleri (boya kalemi, atölye önlüğü [varsa], kâğıt, kalem vb.) kişiye özel olarak
hazırlandı ve öğrenciler arası malzeme alışverişi olmayacak şekilde tedbir alındı.

T10

Her atölye öncesinde ve sonrasında kapı kolları, elektrik düğmeleri, dolap kulpları, masa,
sandalye / koltuk vb. müşterek kullanılan alanların çamaşır suyu ile temizlenmesi ve
atölyelerin daha sık havalandırılması için planlama yapıldı.

Sınıflar
T11
T1

Dersler sırasında öğretmen ve öğrenci, öğrenci ve öğrenci arasındaki mesafe en az 1
metre olacak şekilde oturma düzeni oluşturuldu.

T2

Sıra önü zeminlere sarı (5*65 cm) ikaz şeritleri çekilerek masa ve sandalyelerin yerleri
sabitlendi.

T3

Yemekhane

Öğrencilerimizin ulaşabileceği seviyede ve öğretmenlerimizin kontrolünde kullanılmak
üzere dezenfektan noktası oluşturuldu ve sınıflara el antiseptiği konuldu.
T12

T4

T5

Teneffüs öncesinde ve sonrasında kapı kolları, elektrik düğmeleri, elbise dolap kulpları
vb. sınıf içinde müşterek kullanılan alanların çamaşır suyu ile temizlenmesi için planlama
yapıldı.

T13

Havalandırmanın daha sık olması için planlama yapıldı.
T14

T6

Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için her öğrencinin kendine ayrılmış sabit sırasının
ve masasını olması planlandı ve bu doğrultuda sınıf oturma planı oluşturuldu. Masalar ve
sıralar üzerine öğrenci ad ve soyadları yazıldı.
T15

18

Öğrencilerimizin ulaşabileceği seviyede ve öğretmenlerimizin kontrolünde kullanılmak
üzere dezenfektan noktası oluşturuldu ve atölyelere el antiseptiği konuldu.

Öğrencilerimizin ulaşabileceği seviyede ve öğretmenlerimizin kontrolünde kullanılmak
üzere yemekhane girişine dezenfektan noktası oluşturuldu ve el antiseptiği konuldu.
Masalar ve sandalyeler arası mesafe, en az 1 metre olacak şekilde düzenlendi. Boş bırakılan
masalara “Sağlığınız için bu alanı boş bırakınız!” ibaresi yapıştırıldı.
Yemek saatleri gruplara göre belirlendi ve aynı kişilerin aynı masa ve sandalyede yemek
yemeleri maksadıyla oturma planı yapıldı, masa ve sıra üzerine öğrenci ad ve soyadları
yazıldı.
Baharat, tuz vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunulması için planlama
yapıldı.

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi

Atölyeler

19

Müşterek kullanılan peçetelik, sürahi vb. malzemeler masalardan kaldırıldı.

T17

Tek kullanımlık peçete ve tek kullanımlık bardak su verilmesi için satın almalar yapıldı.

T18

Görevli personel, tıbbi maske takmaları ve sık sık ellerini yıkamaları için bilgilendirildi.

T19

Açık büfe yemek servisi salgın süresince kaldırıldı.

T20

Doğal havalandırma için dış ortama açılan pencerelerin kullanılması planlandı.

T21

Lavabolarda öğrenciler arasında en az 1,5 metre olması maksadıyla armatürlerin sayısı
yarıya düşürüldü.

T22

Her yemek öncesinde ve sonrasında kapı kolları, elektrik düğmeleri, masa, sandalye
vb. yemekhane içinde müşterek kullanılan alanların çamaşır suyu ile temizlenmesi için
planlama yapıldı.

T23

Kullanılan maskelerin imhası için pedallı ve kapaklı atık kutuları yerleştirildi.

T24

Sosyal mesafe kurallarını hatırlatması maksadıyla zemine çeşitli uyarılar yapıştırıldı.

T25

Öğrenci temasını en aza indirmek için yemekhane kapılarından biri giriş, diğerinin de çıkış
için kullanılması planlandı

Muftak
T26

Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda eğitim verildi.

T27

Personelin giyinme ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal mesafe koşullarına
uygun olarak düzenlendi. Bu alanların sık sık temizliğinin ve kurallara uygun şekilde
dezenfeksiyonunun düzenli olarak sağlanması için gerekli planlama yapıldı.

T28

T29

20

Yemeklerin, kişiye özel tabldot tabaklarda, çatal ve kaşık özel ambalajında servis edilmesi
için hazır hâle getirildi.

Asansörler
T32

Asansörlerin kullanımı sınırlandırıldı.

T33

Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin (2 veya 4 kişi ile) asansöre binmesine izin verildi ve
bu sayı asansör girişinde belirtildi.

T34

Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar,
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlendi.

T35

Sık dokunulan yüzeylerin ve düğmelerin temizliğinin dezenfektan maddesi ile sık sık
yapılması için tedbir alındı.

Kütüphane
T36

T37

Mutfak girişine hijyen paspası konuldu.

T31

Ekmeklerin paketli rol ekmek şeklinde sunulması uygulamasına devem edildi.

Aynı anda en fazla bulunacak öğrenci ve öğretmen sayısı, her okul kütüphanesi için
yeniden belirlendi. Giriş kapısına, “Bu alanda aynı anda …… kişi bulunabilir.” ibaresi
yapıştırıldı. (Not: Kişi sayısı, her okul kütüphanesinde 4 metrekareye düşen öğrenci sayısı
esas alınarak yazıldı.)

T38

Kullanıcılarının giriş ve çıkış saatleri kaydedildi.

T39

Kütüphane girişinde görünür bir yere içeride uyulması gereken kuralları açıklayan
bilgilendirme yazıları asıldı.

T40

Sık kullanılan alanların ve malzemelerin daha sık temizlenmesi için planlama yapıldı.
Kütüphaneler sık sık havalandırıldı.

T41

Öğrencilerimizin ulaşabileceği seviyede ve öğretmenlerimizin kontrolünde kullanılmak
üzere dezenfektan noktası oluşturuldu ve el antiseptiği konuldu.

T42

Ödünç verilen kitapların iade edildikten 7 gün sonra tekrar ödünç verilmesi için düzenleme
yapıldı.

Kullanılan maskelerin imhası için pedallı ve kapaklı atık kutuları yerleştirildi.

T30

Koridorlarda ve sınıflarda müşterek kullanılan kitaplar, okul kütüphanesinden kaldırıldı.
Masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenleme yapıldı. Fazla
olan sandalye/koltuklar kaldırıldı. Boş bırakılan masalara, “Sağlığınız için bu alanı boş
bırakınız!” ibaresi yapıştırıldı.

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi

T16

21

T43

Mescit içerisinde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapıldı.

T44

Mescit girişine el antiseptiği konuldui.

T45

Abdest alırken ve namaz kılarken en az 1 metre olan sosyal mesafeye uyulması için gerekli
düzenlemeler yapıldı.

T46

Mescit içerisindeki Kur’an-ı Kerim dahil tüm kitaplar, okul kütüphanesine kaldırıldı.

T47

Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. malzemeler kaldırıldı. Kişiye özel seccade ile
namaz kılınması planlandı.

T48

Mescidin ve abdesthanenin yoğun kullanıldığı öğle namazı öncesinde ve sonrasında
mescidin ve abdesthanenin daha sık temizlenmesi ve havalandırılması için planlama
yapıldı.

T49

Mescitte bulunan halıların suyla ve deterjanla temizlenmesi için planlama yapıldı.

T50

Abdesthaneye tek kullanımlık kâğıt havlu yerleştirildi, terlikler abdesthaneden kaldırıldı ve
kullanılan maskelerin atılması için abdesthaneye pedallı ve kapaklı atık kutusu konuldu.

T51

Öğrenciler arasında en az 1 metre olması maksadıyla armatürlerin sayısı yarıya düşürüldü.

T55

Yakın temas gerektiren sporlar ile takım hâlinde gerçekleştirilen grup egzersizleri ve
sporları yapılmadı.

T56

Spor salonu içinde de öğrencilerin ve öğretmenin maske takması sağlandı. (Yüksek efor
gerektiren sporların, nefes alıp vermeyi zorlaştırabileceği için maskesiz yapılmasına
müsaade edildi. Ancak bireyler arasında en az 1,5 metre mesafe bulundurulması sağlandı.)

T57

Spor salonuna, kişisel malzemelerin getirilmesi sağlandı.

T58

Girişe el antiseptiği konuldu.

T59

Mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmaması için tedbirler alındı. Dokunulması
durumunda el antiseptiğinin kullanılması gerektiğine dair bilgilendirmeler yapıldı.

T60

Düzenli aralıklarla spor salonunun temizlenmesi ve sık sık havalandırılması için planlama
yapıldı.

Öğrenci Servisi
T61

Servis şoförlerine ve rehber personele COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılması
planlandı.

T62

Servis şoförlerinin ve rehber personellerin kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket
etmesi sağlandı. Araç içinde tıbbi maske kullanmaları sağlandı. Rehber personellerin, tıbbi
maske ile birlikte siperlik takması sağlandı.

T63

COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar, araç içine görünür bir şekilde asıldı.

T64

Araçların giriş kapısının yanına el antiseptiği konuldu.

Spor Salonu
T52

T53

T54
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Uyulması gereken kurallar, salonun girişine asıldı.
Spor salonunda bulunması gereken öğrenci sayısı, her 6 metrekareye bir kişi olacak
şekilde sınırlandırıldı.
Spor aktivitesi, damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle spor salonunda sosyal
mesafe en az 1,5 metre olarak planlandı.

T65

Sabah, öğrenci alımından önce araç içinin havalandırması gerçekleştirildi. Kapı ve koltuk
kolçakları dezenfektanlı bezle silindi.

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi

Mescid ve
Abdesthaneler
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Servisin temizliği yapılırken eldiven takıldı, temizlik süresince ellerin yüze temas etmemesi
sağlandı. Temizlik bitiminde eldivenlerin kapaklı çöp kutularına ya da çöp torbalarına
atılması gerçekleştirildi.

T77

Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyulması için gerekli önlemler alındı.
Sıra beklenmesi gereken her yerde (ödeme alanları vb.), mesafe yer işaretleriyle belirlendi.

T67

Aracın iç yüzeyleri, su ve çamaşır sulu bez kullanılarak silindi.

T78

Mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmaz.

T68

Servise binen öğrencilerin ateşleri ateş ölçer ile ölçülüp kayıt altına alınması planlandı.
Ateşi 38 derece ve üzeri olan öğrenciler, servise alınmayarak ailelerine bilgi verilmesi ve
bu öğrencilerin ailelerine teslim edilmesi planlandı.

T79

Çalışan personel, sık aralıkla el hijyenini sağlar. Ortam, sık aralıklarla havalandırılır.

T80

Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlara (ödeme noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5
metre ara ile mesafe işaretleri yerleştirilir.

T81

Ödeme noktalarında mümkünse çalışan personelin siperlik takması sağlandı. Hasta ve
hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken personel çalıştırılmaz.

T69

Çıkarılan maskelerin ağzı bağlı çöp torbasına atılması için araç içine ağzı kapaklı ve pedallı
atık kutusu konuldu.

T70

Koltuklara numara verildi, servis içi öğrenci oturma planı hazırlandı ve öğrencinin hangi
koltuğu kullanacağı sabit hâle getirildi.

T71

Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde zorunlu olmadıkça konuşulmaması için
gerekli tedbirler alındı. Bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek içilmemesi, yiyecek
yenmemesi için önemler alındı.

T83
T72

Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı konumda tutulması planlandı.

T73

Servis araçlarının klima hava filtre bakımının düzenli yapılması sağlandı.

T84

Kıyafet Satış Yeri

Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız
ödeme teşvik edilir.
Masa ve zemin yüzeylerinin temizliğine dikkat edilir. Bu amaçla su ve deterjanla temizlik
sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı)
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri
yüzeylerde korozyon oluşturabilir.

Tuvaletler
T74

T75

T76
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Kıyafet satış yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve veli/öğrenci dahil), sosyal mesafe
kurallarına uymak kaydı ile her 4 metrekare için bir kişi olacak şekilde belirlendi. Kapasite
bilgisi, kıyafet satış yerinin giriş kapısına, “Bu alanda aynı anda ……. kişi bulunabilir.”
şeklinde bir yazı yapıştırılarak belirtildi.
Girişte velilerimiz ve öğrencilerimiz için dezenfektan noktası oluşturuldu ve el antiseptiği
konuldu.
COVID-19 tedbirleri kapsamında bu yıl öğrenci üniformalarının satışı yapılırken denenmesi
yapılmayacaktır. Üniformalar öğrenci bedenine göre alınıp evde denedikten sonra
üniformanın olmama durumunda kıyafet satış sorumlularına teslim edilir, üniformanın
dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra satış standına konulur.

T85

Lavabolarda ellerin yıkanması için öğrenciler arasında en az 1,5 metre olması maksadıyla
armatürlerin sayısı yarıya düşürüldü.

T86

Kullanılan maskelerin imhası için pedallı ve kapaklı atık kutuları yerleştirildi.

T87

Sosyal mesafe kurallarını hatırlatması maksadıyla tuvalet giriş zemine çeşitli uyarılar
yapıştırıldı. El yıkama adımlarını açıklayan afişler duvarlara asıldı.

T88

Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52-9) kullanılması planlandı.

Özel Acıbadem Okulları Covıd-19 Salgın Yönetimi Ve Alınan Tedbirler Rehberi

T66

25

T90

Her teneffüs öncesinde ve sonrasında tuvaletlerin zeminleri, klozetler, lavabolar, armatürler,
elektrik düğmeleri, kapı kolları sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi planlandı.

T100

Tuvaletlerin ve lavaboların temizlik saatlerinin kayıt altına alınması, temizlik personeli
tarafından imzalanması ve bunun görünür şekilde asılması uygulamasına devam edilmesi
planlandı.
T101

T91

T92

T93

T94

Tuvaletlerde eksik malzeme olmaması, devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu
bulundurulmasına dikkat edildi.

T102

T96

T98

T99
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Giriş bölümünde bulunan veli ve ziyaretçi bekleme alanlarında bulunan oturma gruplarında
sosyal mesafeyi sağlayacak düzenlemeler yapıldı.

Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atması,
ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, gerekli durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanması sağlandı.

T103

Danışma bankosuna pleksiglas malzeme ile şeffaf ayraç konularak korunma sağlandı.

T104

Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanıldı, zemine tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konuldu.

T105

Okul giriş zemini sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde işaretlendi

Temizlik bezlerinin ve paspasların, kullanım alanına göre ayrılması ve her kullanım sonrası
uygun şekilde temizlenmesi sağlandı.

Güvenlik görevlileri ile okula gelenler arasındaki yüz yüze teması azaltmak için okula
gelenlerle güvenlik görevlileri arasında en az 1,5 metre mesafeyi sağlayacak şekilde
düzenleme yapıldı.
Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verildi. Ziyaretçilere
verilen kartların her seferinde dezenfektanı için UVC siterilizasyon kutusu alındı.

Öğretmenler Odası
T106

Görevlilerin, görevini yaptığı süre boyunca maskelerini takmaları ve yüz koruyucu
ekipmanları kullanmaları sağlandı. Maskelerin, nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile
değiştirilmesi planlandı.
Görevlinin, dinlenmek üzere yerinden ayrılması hâlinde (çay, yemek vb.) kullanılan
maskenin, varsa eldivenin çıkartılması ve atık kutusuna atılması sağlandı.
Görevlinin görev yerine dönmesiyle yeni maskenin ve eldivenin kullanılması sağlandı.

Aynı anda en fazla, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama yapıldı. Giriş kapısına,
“Bu alanda aynı anda ….. kişi bulunabilir.” ibaresi yapıştırıldı.

T107

Dezenfektan noktası oluşturuldu ve el antiseptiği konuldu.

T108

Bu alanların belirli aralıklarla havalandırılması sağlandı.

T109

T97

Koronavirüsün yayılmasına karşı koruyucu 14 kural afişleri okul girişlerine asıldı.

Tuvalet temizliği yapacak personelin eldiven, maske ve siperlik kullanması sağlandı.

Okul Girişi
T95

Okula gelen öğretmenin, çalışanın, öğrencinin, velinin, ziyaretçinin, tedarikçinin vb.
temassız bilekten ateş ölçümü yapıldı. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlarla öksürük, burun
akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan/gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı
olanlar içeri alınmadı, COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna
yönlendirildi ve Kampüs COVID-19 ekip yöneticisine haber verildi.

T110

Temastan kaçınmak amacıyla öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar
online olarak yapıldı.
Sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri
gibi) temizliğine dikkat edildi. Her teneffüs öncesinde ve sonrasında öğretmen odaları,
su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılarak temizlendi.
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İdari Birim
Odaları

Diğer Hususlar

T111

Dezenfektan noktası oluşturuldu ve el antiseptiği konuldu.

T120

T112

Bu alanların belirli aralıklarla havalandırılması sağlandı.

T121

T113

T114

Temastan kaçınmak amacıyla öğretmen, yönetici, personel toplantıları gibi idari toplantılar
online olarak yapıldı.
Sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri
gibi) temizliğine dikkat edildi. Her teneffüs öncesinde ve sonrasında öğretmen odaları,
su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılarak temizlendi.

T122

T123

Kampüslerin dezenfeksiyonları on günde bir yapılır.
Katlarda bulunan su sebilleri kaldırıldı. Öğrenci, öğretmen ve çalışan personellere kapalı
ambalajda bardak su verildi.
Sık dokunulan merdiven korkuluklarının, camların, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin
temizliği ve dezenfenksiyonu, temzilik /dezenfeksiyon planı/ programlarına uygun olarak
yapılması sağlandı.
Okul girişine termal kamera montajı yapılarak giriş yapanların dereceleri ölçüldü ve takibi
sağlandı.

T115

T116

T117

T118

T119
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Bu süreç içerisinde toplu etkinliklerin yapıldığı mekânların kullanılmaması planlandı.
Toplu etkinliklerin yapıldığı mekânların kullanılmasına ihtiyaç duyulması hâlinde bu
mekânların sosyal mesafe kurallarına göre düzenlemesi yapıldı. Katılımcıların, koltuklara
ikişer boş bırakılarak oturtulması planlandı.
Toplu etkinliklerin yapıldığı mekânların kulanım sonrasında gerekli temizlik ve
dezenfeksiyon işlemleri yapıldı.
Merkezi havalandırma sistemi, doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlendi,
havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda
yapıldı. Klimaların kullanılmaması planlandı.
Dezenfektan noktası oluşturuldu ve el antiseptiği konuldu.
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BÖLÜM 4
Okulda Bulunan Bir Kişide COVID-19
Hastalığı Şüphesi
Oluşması Durumunda Uygulanacak Vaka
Algoritması
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Sağlık birimi, kişinin Covid-19
tanısı alıp almadığını takip eder.
Çalışan ya da öğrenci, Covid-19
değilse bile sağlık kuruluşundan
“okula dönüşünde sakınca
olmadığı”na dair hekim raporunu
okula teslim ettikten sonra okula
devam edebilir.

BÖLÜM 4

1

9

Durumu ilk gözleyen
kişi, okul sağlık birimini
ve Okul COVİD-19
yöneticisini haberdar
eder.

2
Sağlık birimi, bu
belirtileri gösteren kişiyi
belirlenmiş izolasyon
alanına yönlendirir.

Okul sınırları içindeki
çalışan, öğrenci ya
da ziyaretçilerden
birinde ateş, öksürük
ya da solunum
sıkıntısı gibi belirtiler

Öğrenci ise velisine, erişkin
ise kendisine bilgi verilerek
T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezi 184 ile irtibata geçmesi
sağlanır. Buradaki yetkilinin
verdiği talimatlara uymaları
ve en kısa sürede okuldan
ayrılmaları istenir.

3

Çalışan ya da öğrencinin okul
sınırları içinde bulunduğu
mekânlar, kimlerle ne süre ile
temas ettiği bilgisi liste şeklinde
tutanak altına alınır. Hastanın
bulunmuş olduğu alanlara giriş
kısıtlanır.

8

ortaya çıkarsa:

Hastalanan öğrencinin sınıfı ya
da çalışanın ofisi boşaltılır, sınıf
24 saat süreyle boş tutularak
havalandırıldıktan sonra temizliği
yapılır. Temizliği yapan kişi
tıbbi maske, forma ya da tek
kullanımlık önlük, yüz koruyucu
ve eldiven kullanır.

7

İzolasyon alanı,
boşalınca havalandırılır
ve dezenfekte edilir.

6
4
Öğrenci ya da çalışan
okuldan ayrılana kadar
izolasyon alanlarında
bekletilir.

Öğrencinin yanında
bir refakatçi gerekirse, halihazırda
temas etmiş olduğu bir çalışan
ile birlikte izole edilir. Çalışan tek
kullanımlık önlük, gözlük/siperlik,
eldiven, maskeden oluşan kişisel
koruyucu ekipmanlarını kullanmak
zorundadır.
Diğer temaslılarının en
kısa sürede izolasyonu
sağlanır.
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BÖLÜM 5
Çalışanlarımızdan birisinin yakınında
COVID-19 hastalık testinin pozitif çıkması
durumunda
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BÖLÜM 5
Çalışanlarımızdan
birisinin yakınında
COVID-19 hastalık
testinin pozitif
çıkması durumunda

Durumdan haberdar
olan çalışan, okul
sağlık birimini ve Okul
COVİD-19 yöneticisini
haberdar eder.

1
2
Sağlık birimi çalışanı
(okuldaysa) belirlenmiş
izolasyon alanına
yönlendirir.

T.C. Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkezi 184 ile irtibata geçmesi
sağlanır. Buradaki yetkilinin
verdiği talimatlara uymaları
ve en kısa sürede okuldan
ayrılmaları istenir.

3

6

Sağlık birimi, kişinin Covid-19
tanısı alıp almadığını takip eder.
Çalışan, Covid-19 değilse bile
sağlık kuruluşundan “çalışmasında
sakınca olmadığı”na dair hekim
raporunu okula teslim
ettikten sonra okul içerisindeki
görevine devam
edebilir.

7

Çalışanın okul sınırları
içinde bulunduğu
mekânlar, kimlerle ne
süre ile temas ettiği
bilgisi liste şeklinde
tutanak altına alınır.

4

Tedbir amaçlı çalışanın ofisi,
24 saat süreyle havalandırıldıktan
sonra temizliği yapılır. Temizliği
yapan kişi tıbbi maske, forma ya
da tek kullanımlık önlük,
yüz koruyucu ve eldiven kullanır.

Çalışan okuldan ayrılana
kadar (okuldaysa)
izolasyon alanlarında
bekletilir. İzolasyon alanı,
boşalınca havalandırılır ve
dezenfekte edilir.
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BÖLÜM 6
COVID-19 Tanısı Alan Çalışan ya da
Öğrencinin Tedavi Sonrası Okula Dönüşü
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BÖLÜM 6
COVID-19 Tanısı
Alan Çalışan ya da
Öğrencinin Tedavi
Sonrası Okula Dönüşü

2

Çalışanın, okula tedavi
sonrası ilk gelişinde
durumu, önce okul
doktoru/iş yeri hekimi
tarafından değerlendirilir,
hekimin uygun görmesi
sonrasında işine devam
eder.

1
Tedavisi yapılan çalışan
ya da öğrenci, ilgili sağlık
kuruluşu tarafından “okula
dönmesinde sakınca
olmadığı”na dair raporu ile
okula ile kabul edilir.

3
İlgili idareci akışın
gerçekleşmesini sağlar.
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BÖLÜM 7
Veli Bilgilendirme Formu
ve Taahhütname
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Veli Bilgilendirme Formu ve Taahhütname
...............

Mah. . . . . . . . . . . . . Sok. No: . . . . Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyet gösteren
Özel Acıbadem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Okula giriş yaparken maske kullanacağımı ve ateş kontrolü yapılmasına izin vereceğimi,
Çocuğumu okula getirmeden ya da servis kullanıyor ise çocuğum servise binmeden önce ateş
ölçümü yapacağımı ve maskeli olarak göndereceğimi,

Kullanılan Dezenfektanlar
• Okulumuzda kullanılan tüm dezenfektanlar ve temizlik malzemeleri T.C Sağlık Bakanlığı
onaylıdır. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar vermez, çevre dostudur.
• Bitkisel içerikli nano teknolojik çözümler kullanılır.
• Dezenfektanlar, uygulandığı alanda bakteri, maya, mantar ve virüsleri kısa sürede
yok eder.
• Uygulanan yüzeylerde, en az 30 gün süresince etkin kalmaya devam ederek %100

Çocuğum hasta olduğunda veya hastalık belirtisi (solunum sıkıntısı, ateş, öksürük, burun akıntısı,
ishal vb.) gösterdiğinde okula getirmeyeceğimi,

hijyenik yaşam alanları sağlar.

Aile çevremde COVID-19 tespiti olması durumunda okula bilgi vereceğimi,

• Amonyak, antibiyotik, triklozan veya başka bir kimyasal içermez. İnsan sağlığına

Öğrencinin okulda hastalık belirtisi göstermesi hâlinde (Öğrenci izolasyon odasına alınacak ve
ailesine haber verilecektir.) çocuğumu okuldan alarak sağlık kuruluşuna götüreceğimi ve okulu
durumdan haberdar edeceğimi,

zararlı içerik bulunmaz, alerji yapmaz.

Çocuğumla birlikte zorunlu materyaller (eğitim malzemeleri, suluk vb.) dışında bir ürün
(oyuncak, top vb.) göndermeyeceğimi,

• Renksiz ve kokusuzdur, uygulandığı alanlarda leke bırakmaz.

Çocuğumun okul içinde kıyafet değişimine gerek duymayacak şekilde, beden eğitimi dersi
günlerinde okul eşofmanıyla göndereceğimi,

• Tüm ürünler, T.C Sağlık Bakanlığı onaylıdır.

• Uygulama sonrası yaşam alanları 15-30 dakika içerisinde kullanıma uygun hale gelir.

• Organik tüm kötü kokuları yok eder.
• Hayvan ve bitkilere zarar vermez, çevre dostudur.
• Mikropları yok eder, bağışıklık geliştirmesine ve mutasyona neden olmaz. Üremesini

Çocuğumu okula kişisel suluğu ile birlikte göndereceğimi, yanında bulundurması için yedek
maske, kolonya temin edeceğimi,

durdurur.

Çocuğumun yanında seccade (çocuğunun namaz kılmasını arzu eden velilerimiz için) ve atölye
derslerinde kullanması için kişisel atölye önlüğü bulundurmasını sağlayacağımı,

• Zehir içermez, toksik değildir.

Çocuğumu teslim alırken, veli için belirlenen alandan çocuğumu teslim alacağımı ve sadece veli
bekleme alanlarını kullanacağımı, zorunlu hâller dışında okul alanına girmeyeceğimi,
Çocuğumun mecbur olmadıkça, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan kişilerce okula gidip
gelmemesine özen göstereceğimi,
Çocuğumu okula getirip götüren kişinin, zorunlu hâller dışında değişiklik göstermeyeceğini,
Çocuğumu mücbir sebepler dışında okul bitiş saatinden hemen sonra okuldan alacağımı,
Kurumun salgın süreci ile ilgili toplu yaşama kurullarına uyulmasıyla ilgili koyduğu tüm sınırlara
riayet edeceğimi,
Alınan tedbirlerle ilgili “Salgın Yönetimi ve Alınan Tedbirler Rehberi” vasıtasıyla bilgilendirildiğimi,

• Mikropların biofilm oluşturmasını engeller.
• Daha sağlıklı, güvenilir ve kolay temizlenebilir yüzeyler oluşturur.
• Gıda ile temas eden yüzeylerde kullanılmasında sakınca yoktur.

Kullanılan Materyaller
• Alkol bazlı dezenfektan (24 saat kalıcılık)
• Klor bazlı dezenfektan (24 saat kalıcılık)
• Hidrojen Peroksit ve gümüş (Nano 50 - 24 saat kalıcılık)
• Gümüş formulasyon (NanoClear AG - 30 gün yüzey kaplama)
• Antimikrobiyal yüzey kaplama (Antimic - Yaklaşık 60-90 gün kalıcılık)

Beyan, kabul ve taahhüt ederim.
. . . . . . Ağustos 2020
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Kaynakça
Özel Acıbadem Okulları’na ait COVID-19 Salgın Yönetimi ve Alınan Tedbirler Rehberi,
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 11’inci, 12’nci ve 30’uncu maddeleri,
18 Haziran 2013 tarih ve 28681 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan “İşyerlerinde Acil
Durumlar Hakkında Yönetmeliğinin” ilgili maddeleri,
22/12/2016 tarihli “Okullarda Güvenli Ortamın Sağlanmasına Yönelik Koruyucu ve Önleyici
Tedbirlerin Artırılmasına İlişkin İşbirliği Protokolü”
25/10/2017 tarihli ve 30221 sayılı “Okul Servis Araçları Yönetmeliği”
https://www.cdc.gov (Centers for Disease Control and Prevention)
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html
https://www.who.int (World Health Organization)
https://dergipark.org.tr/tr/search?q=covid+OR+coronavir*&section=articles
https://covid19.tubitak.gov.tr
https://www.unicefturk.org
Özel Acıbadem Okulları’nda Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önlemesi ve Temizlik
Prosedürü
kaynaklarına uygun olarak hazırlanmıştır.

ACIBADEM OKULLARI’NDA
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Ğ
Ö NCE S
Kampüs bina giriş noktalarında T.C. Sağlık Bakanlığının
önerdiği kriterlerdetermal kamera ile temassız olarak
öğretmen, öğrenci ve çalışanlarımızın ateş kontrolüve
izlemi yapılmaktadır.

Tüm kapalı alanlarda, sınıf, öğretmen odaları, atölyeler,
spor salonları ve koridorlar, yemekhane, asansörler, WC
girişlerindeihtiyacı karşılayacak şekildeT.C. Sağlık
Bakanlığından onaylı biyosidal ürün ruhsatına sahip el
antiseptiği sıvı aparatı duvarlara monteedilmiştir.

Tüm kampüslerimiz sağlığınız için insan dostu ürünlerle
sık ve düzenli aralıklar dışarıdan uzman bir ekip
tarafından dezenfekte edilmektedir.

COVID-19 tedbirleri kapsamında İSG uzmanı tarafından
tümpersonel sağlık ve hijyen önlemlerine yönelik
eğitimetabi tutulmuşlardır.

Yemeklerimizkişiye özel tabldot tabaklarda, çatal ve
kaşık özel ambalajındaservis edilmektedir.

Sınıf, yemekhane, atölye ve eğitim alanlarısosyal mesafe
çizgileriyle işaretlenmiş ve yeterli kişi sayısına göre
oturma düzeni planlanmıştır.

Öğrenci servisleri ve kıyafet satış yerleri T.C. Sağlık
Bakanlığının yayımlamış olduğu COVID-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile MEB’in yayımlamış
olduğu Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol Kılavuzuna göre hazırlanmıştır.
COVID-19 tedbirleri kapsamında almış olduğumuz
önlemleri tescil ettirmek ve “Okulum Temiz” belgesi
almak üzere yasal evraklar, protokoller, dökümanlar,
talimatlar ve planlar tamamlanarak TSE Müdürlüğüne
başvuruda bulunulmuştur.

