
OKULLARIMIZ VE VELİLERİMİZ İÇİN

COVID-19
ÖNLEM KILAVUZU
I



1. GİRİŞ:

Bu kılavuz, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve 
Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Atahan Çağatay 
danışmanlığında hazırlanmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgını, sosyal ve kültürel alışkanlıklarımızı 
etkilediği gibi eğitim alanında da köklü değişikliklere neden olmuştur. 
Okulumuzda tüm işleyişin güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için farklı senaryoları 
da göz önünde bulundurarak sağlık otoriteleri ve Terakki Vakfı Sağlık Kurulundan 
aldığımız destek doğrultusunda okula dönüş planlaması yapılmıştır, güncellemeler 
süreç içerisinde sizinle paylaşılacaktır. 

Bu dokümanın içindekiler, gelişmelere göre değişebilir. 
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2. NASIL HAZIRLANDIK?

• “Pandemi Koordinasyon Yönetim Kurulu” oluşturulmuştur. 

• “Pandemi Koordinasyon Yönetim Kurulu”na bağlı olarak çalışan, bilimsel faaliyetleri yürüten bir “Danışma 
Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurul sağlık, eğitim, sosyal ve psikolojik sorunları içeren bir çalışma yürütüp 
hazırlıkları planlayarak yönetmektedir.

• “Danışma Kurulu”nun öncülüğünde tüm ekibe pandemi sürecinde ne tür görevleri olacağı konusunda 
eğitimler düzenlenmiştir.

• Her yerleşkemizde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı üyelerden oluşan “Sağlık Kurulları”
oluşturulmuştur ve okullar düzeyinde sorumlular belirlenmiştir. 

• Tüm senaryolara uygun ders programları ve planlamaları hazırlanmış ve MEB’in alacağı kararlar doğrultusunda 
uygulamaya hazır hâle getirilmiştir.

• Zaman çizelgesi, seviyeler bazında yeni normal işleyişine uygun olarak yapılandırılmıştır.
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• Okul çalışanlarına hijyen kuralları konusunda eğitimler verilmiştir. 

• T.C. Sağlık Bakanlığının eğitim kurumlarında hijyen kılavuzunda bulunan yönlendirmeler doğrultusunda tüm 
ortak kullanım alanlarının dezenfeksiyonları konusunda hazırlıklar tamamlanmıştır. 

• İhtiyaç duyulan alanlarda damlacık bulaşmalarını engellemek amacıyla “pleksiglass” korumalar 
hazırlanmıştır.

• Servis ekibine, öğrencilerin servis aracına binerken uyulması gereken prosedürler konusunda eğitimler 
verilmiştir.

• Yemekhane ve kantin hizmetleri, en az sayıda öğrencinin bir araya geldiği düzenlemeyi ve hesaplamaları 
yaparak hazırlıklarını tamamlamıştır. Yemekhanelerde her masada sosyal mesafeye uygun şekilde oturma 
düzeni ayarlanmıştır.

• Pandemi sırasında tüm okullarımızda (Levent, Tepeören) bina ve çevrelerinin �ziksel yapısı tekrar gözden 
geçirilmiştir. Sını�arda olası damlacık bulaşmalarını engelleyecek şekilde bütün öğrenciler için sosyal mesafe 
yapılandırılmıştır.

• Önlem amacıyla okuldaki tüm toplu etkinlikler iptal edilmiştir.

3. OKUL PAYDAŞLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

A. ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI:

• Öğretmenler sorumlu oldukları sını�arda olası riskli (COVID-19 açısından) öğrencilerin olup olmadığının takibini 
yapacaktır. Risk taşıyan öğrencilerin bilgisi ilgili müdür yardımcısına iletilecektir. Öğrencinin başkalarıyla teması 
engellenerek ve ikinci maske de takılarak izolasyon odasına yönlendirilecektir.

• Günlük olarak kaydı tutulan ateş çizelgeleri müdür yardımcıları tarafından takip edilecektir. 

• Ortak kullanım alanlarında ve tüm giriş çıkışlarda yönergeler dikkate alınarak hareket edilecektir.
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• Öğretmen ve yöneticiler tüm alanlarda maske takacaktır.

• Ders sırasında yüzü kapatan siperlik veya yüz koruyucular da takabilir. 

• Ders anlatırken öğrencilerle en az 1 metrelik mesafe korunacaktır.

• Ders öncesinde antiseptik ya da sabunlu su kullanılarak derse başlanacaktır.

• Öğrencilerin ders öncesinde antiseptik ya da sabunlu su kullanarak dersliklere giriş yaptıkları takip edilecektir.

• Öğrencilerin uygun mesafede oturdukları gözetilerek oturma düzenleri takip edilecektir.

• Öğrenciler arasında kırtasiye, kitap, de�er paylaşımına izin verilmeyecektir. 

• Ders aralarında pencerelerin açılıp dersliklerin en az 5 dakika havalandırılması sağlanacaktır. 

• Öğretmenler, öğrencilerin tene�üslerde sosyal mesafeyi koruyarak hareket etmelerini sağlayacak ve 
gerektiğinde uyarıda bulunacaktır.

• Öğretmenler odasında belirlenen oturma yerlerine oturulacaktır.

• Bina içinde planlanan yönerge ve işaretlere uygun olarak hareket edecek ve giriş çıkışlarını sağlayacaklardır. 

• Okul yöneticileri “El Antiseptikleri ile Hijyenik El Yıkaması” görsellerinin görünen yerlerde asılı olduğundan emin 
olacak ve öğrencilere sürekli hatırlatmalarda bulunacaktır.

B. ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI:

• Okula maske ile gelinmelidir. Maskeler ağız ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır.

• Ortak kullanım alanlarında ve tüm giriş çıkışlarda yönergeler dikkate alınarak hareket edilmelidir.

• Derslerde birbirlerinden hiçbir şey alıp vermeyeceklerdir.

• Öğrenciler yanlarında yedek maske, su matarası, kırtasiye malzemeleri ve okulda kullanılacak
özel eşyalarını getireceklerdir. Eşyalarını kimseyle paylaşmayacaklardır.
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• Öğrenciler dolaplarını düzenli tutacak ve sadece gerekli eşyaları bulundurmaları konusunda özen 
göstereceklerdir. Evden özel eşya getirilmeyecektir.

• Birbirleri ile temas hâlinde olmayacaklardır.

• Herhangi bir sağlık sorunu yaşarlarsa vakit kaybetmeden öğretmenleri veya müdür yardımcılarıyla iletişime 
geçip durumu sağlık ekibiyle paylaşacaklardır.

• Öğrenciler ders öncesinde el hijyen kurallarına uygun olarak dersliklere giriş yapacaklardır. 

• Tene�üslerde koridora çıkarken maskeler çıkarılmayacaktır. Tüm ortak kullanım alanlarında
sosyal mesafeye dikkat edilecektir. 

• Tene�üs alanlarında işaretli yerler dışında oturulmayacaktır.

• Okul içinde yerleştirilmiş tüm uyarılara en üst düzeyde uyum gösterilecektir.

• Yemek öncesi ve sonrası el hijyen kurallarına dikkat edilecektir.

• Yemekhaneye kayıtlı olmayan öğrenciler yemekhaneyi kullanamayacaklardır. Sını�arında kendilerine ait 
masalarında yemeklerini yiyeceklerdir.

• Yemekhaneye gidecek öğrenciler, maskeleriyle yemekhaneye gideceklerdir.

• Öğrenciler, yemekhaneye sosyal mesafeye ve yerlerde bulunan işaretlere uygun şekilde gireceklerdir.

• Kendilerine ayrılmış işaretli yerlere oturacaklardır.

• Sını�ar, kendi seviyeleri için ayrılan yemek saatinde yemekhaneye gideceklerdir. 

• Öğrenciler, kantinde maskeleri takılı olarak sosyal mesafe işaretlerine uygun bir şekilde sıraya
gireceklerdir.
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• Kantinde masalara oturmak isteyenler, sosyal mesafeyi dikkate alarak oturacaklardır. 

• Yemek arası ve tene�üslerde gezerek bir şey yenmeyecek ve içilmeyecektir.

• Su sebilleri kullanılmayacaktır.

C. VELİLERİN SORUMLULUKLARI:

Bu süreci hep birlikte aşabilmek için sıkı tedbirlere, koruyucu önlemlere uymalı ve karşılıklı iletişimde olmalıyız. 
Riskleri azaltmak için herkes gereken özveriyi göstermek zorundadır. Bu yolda birlikte yürümeliyiz.
İlk aşamanın evlerde başladığını unutmamalıyız. 

Velilerimize süreç içinde bilgilendirme amaçlı bazı sunumlar yapılacaktır. “Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve 
Çalışma Rehberi” tavsiyesi doğrultusunda hazırlanan “Bilgilendirme Formu ve Taahhütnamesi”nin velilerimiz 
tarafından imzalanarak müdürlüğe belirlenen zaman içinde teslim etmeleri beklenmektedir.

Evde oral vücut sıcaklığını ölçen derece bulundurulmalıdır. Her sabah evden çıkmadan öğrencinin ateşi 
ölçülmeli ve ateşi 37.8 derece veya üzerinde olan öğrenciler okula gönderilmemelidir.

• Okulun belirlediği tüm sağlık uygulamaları takip edilmelidir.

• Çocuklarımızın evde ateşi varsa ve üst solunum yollarına (burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma, aksırma 
gibi) ve alt solunum yollarına (öksürük- genelde kesik ve kuru öksürük beklenir) ait şikâyetler olursa, ishalleri 
varsa, yaygın kas ve eklem ağrısı varsa, koku-tat almada azalma veya tamamen his kaybı varsa çocuk okula 
gönderilmez, velisi tarafından servis hostesine ve sınıf öğretmenine bildirilmesi beklenir.

• Öğrenciler, yanlarında getirdiği yedek maskesini, su matarasını, kırtasiye malzemelerini, kimseyle 
paylaşmaması gerektiği konusunda uyarılmalıdır.

• Velilerimiz okul içine alınmayacaklardır.

• Olası bir bulaş durumunda tüm aile bireyleri Sağlık Bakanlığının “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi,
Evde Hasta İzleme ve Filyasyon Rehberi”ne göre izolasyonda kalacaklardır.
Belirti olmaması durumunda okula dönebileceklerdir.
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• Öğrencinin ateşi 37.8 ve üzerinde ise sağlık kurumuna götürülmeli ve durumu netleşinceye kadar okula 
gönderilmemelidir. 

• Servise binmeden yapılan ölçümlerde ateşi olduğu tespit edilen öğrenciler, servise alınmayacaktır.

• Kendi imkânlarıyla okula gelen öğrencilerimizin ateş ölçümleri, okul güvenlik girişlerinde bulunan termal 
kameralar aracılığıyla yapılacaktır. Ateşi olan öğrenciler izolasyon odasına yönlendirilerek velisine bilgi 
verilecektir. 

• Risk altında olan öğrencilerin eğitim ile ilgili düzenlemeleri okul yönetimimizce tela� edilecektir. 

D. SERVİS ARAÇLARI VE SERVİS HOSTESİNİN SORUMLULUKLARI:

• Servisler günlük olarak dezenfekte edilecektir.

• Servis hostesi ve sürücüsü, öncelikle kendisi maske takacaktır. 

• Öğrencinin ateşi ölçülüp 37.8 derece ve üzerinde ateşi olduğu tespit edilen öğrencilerin velisine bilgi verilerek 
öğrencinin servise binmesine izin verilmeyecektir.

• Ateşi 37.8 derecenin altında olan öğrenci servise alınır. Öğrencinin servise binmeden önce ellerine 
antiseptik sıkılacak ve mutlaka maskesinin takılı olduğu takip edilecektir. 

• Öğrencilerin oturma yeri belli olacak ve her seferinde kendi yerlerine oturmalarına özen gösterilecektir.

• Servis hostesi, servis aracı içinde temasların en az düzeyde olmasını sağlamakla görevlidir.

• Servis hostesi, öğrencilerin servise binmeden önce ateşlerinin ölçülmesini sağlayacaktır. Öğrencinin 
durumunu belirten “Servis Takip Formu”nu dolduracak, ilgili müdür yardımcısıyla paylaşacaktır.

• Servise alınan öğrencinin bir şikâyeti varsa (baş ağrısı, boğaz ağrısı, öksürük, kas ağrısı) “Servis Takip Formu”na 
not alınarak öğrenci revire götürülecek ve müdür yardımcısına bilgi verilecektir.

• Servis hostesi, servislerdeki öğrencilerle ilgili durumları not aldığı “Servis Takip Formu”nu elektronik ortamda 
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paylaşacak ve arşivleyecektir. İzolasyon sorumlusu, riskli temaslar söz konusu olduğunda sorgulama 
yapmak üzere belgeleri Sağlık Kuruluna iletecektir.

• Servis içinde ateşi çıkan bir öğrenci olursa öncelikle o öğrenciye ikinci maske takılacak ve bir kez daha elleri 
antiseptikle temizlenecektir. Okula ulaşıldığında izolasyon odasına alınıp öğrencinin ailesine bilgi verilecektir.

• Gün sonunda servislere binmeden önce ateş kontrolü yapılacaktır. 

• Servis sürücüsü ve servis hostesinden birisinin ateşi yükselirse ve hasta olursa COVID-19 açısından mutlaka 
tetkikleri yapılacaktır. Sağlık Bakanlığının “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzleme ve Filyasyon 
Rehberi”ne göre izolasyonda kalacaklardır. Belirti olmaması durumunda okula dönebileceklerdir.

E. OKUL GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN SORUMLULUKLARI:

• Okula servis dışında giriş yapan herkesin ateşi termal kamerayla ölçülecektir. Araçla gelenlerin ise ateşleri 
sıcaklık ölçer ile ölçülecektir. 37.8 derece ve üzerinde ateşi olan kişilere durumlarıyla ilgili bilgilendirme 
yapılarak okula girişlerine izin verilmeyecektir. Tek başına eve gitme imkanı olmayanlar izolasyon odasına 
yönlendirilecektir. 

F. TEMİZLİK GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUKLARI:

• Derslik katlarında en az bir temizlik görevlisi bulunacaktır. Gün içinde sabah ve öğlen arasında kapı kolları, 
koridordaki demirlikler, merdiven kenarları, oturulan banklar, koltuklar ve sandalyeler dezenfektanlarla iki kez 
silinecektir.

• Kirli alanlar önce sabun ve su veya deterjanla temizlenecektir. Daha sonra dezenfektan kullanılacaktır.

• Yüzey uygunsa seyreltilmiş (yüzey özelliğine 1/10 veya 1/100 oranında) ev tipi sodyum hipoklorit çözeltileri de 
kullanılacaktır. Çözelti yüzeyde en az 1 dakika bekletilecektir. En az %70 alkol içeren alkol çözeltileri de 
kullanılacaktır. 

• Tuvaletler için 1/10 oranında sulandırılmış (1 litre suya bir çay bardağı) sodyum hipoklorit
(CAS No: 7681-52-9) kullanılacaktır. 8



• Yumuşak yüzeyler; dezenfektanlarla, su ve sabunla temizlenecektir.

• Elektronik aletler, en az %70’lik alkol içeren spreyler veya mendillerle temizlenecektir.

• Katlardaki antiseptikler ve sabunluklar günlük olarak takip edilecektir.

• Öğlen arasında dersliklerin havalanması konusunda sorumluluk temizlik görevlilerine ait olacaktır.

• Temizlik görevlileri sürekli maskeyle çalışacak, yanlarında en az 2 adet yedek maske bulunduracaktır.

• Koridorlarda bulunan evsel atık çöp kutularının düzenli olarak boşaltıldığından emin olunacaktır.

4. ORTAK ALAN ÖNLEMLERİ:

A. ÖĞRETMENLER ODASI

• Sosyal mesafeye uyularak oturulacaktır.

• Ortak masa kullanımlarında pleksiglass korumalar kullanılacaktır.

• Öğretmenler odasında oturan öğretmenlerin yerleri sabit olacaktır.

• Ortak bilgisayar kullanımı olmayacaktır.

B. YEMEKHANELER:

• Yemekhane girişlerinde el dezenfektanları bulundurulacaktır.

• Sını�ar, kendi seviyeleri için ayrılan yemek saatinde yemeye gideceklerdir.

• Yemekhaneler masalar uzunlamasına ve aralarında sosyal mesafe dikkate alınarak
iki kişi oturacak şekilde düzenlenecektir.

• Yemekler hazır ve paketli olarak termal ortamda olacaktır.
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• Yemek yendikten sonra öğrenciler ellerini masada bulunan antiseptiklerle temizleyerek yemek kutusu 
kaldıracaklardır, çıktıklarında bir daha ellerini yemekhane dışında bulunan antiseptiklerle
temizleyecek ve maskeler takılacaktır.

•Yemek yiyecek olan bir sonraki grup için masalar hazır hale getirilecektir.

•Yemek saati içinde belirlenen sını�ar sosyal mesafeye uyacak şekilde sırada bekleyeceklerdir. 

C. KANTİNLER:

• Maskeler kesinlikle çıkarılmayacaktır.

• Kantinlerde sosyal mesafeye göre sıra düzeni oluşturulacaktır. 

• Öğrencilere servis yapan kantin görevlileri eldiven giyecek ve her çıkardığında ellerini yıkayacaktır. 

• Masa ve sandalye düzeneği olanlarda masalar ikiye ayrılacaktır. Pleksiglass korumaları olacak ve
ders arasında silinecektir. 10



• Kantinlerde sunulan yiyecekler önceden hazırlanmış ve paketlenmiş halde öğrenciye servis edilecektir.

D. SPOR SALONLARI: 

Spor salonlarında riskli temas olasılığı olan hiçbir aktivite gerçekleştirilmeyecektir.

E. ASANSÖRLER: 

Asansörler mümkünse kullanılmayacaktır. Zorunlu hallerde kullanılacaksa sosyal mesafe prensipleri ölçüsünde 
kullanılacaktır.

F. ORTAM TEMİZLİĞİ:

• Ortam temizlikleri sodyum hipoklorit ile (1/100 oranında sulandırılmış) kullanılacaktır.

• Çevre dezenfeksiyonu uygun antiseptiklerle yapılacaktır.

• Bilgisayar, telefon ve ekran gibi eşyaların temizliğinde ise alkol bazlı dezenfeksiyonlar kullanılacaktır.

G. TUVALETLER:

• Her tuvalette “Eller nasıl temizlenmelidir?” posterleri bulundurulacaktır.

• Sensörlü lavabolar kullanılacaktır.

• Çekildiği zaman gelen kâğıt havlular içeren kutular duvarlarda hazır olarak bulundurulacaktır.

• Tuvalet dezenfeksiyonu 1/10 oranında sulandırılmış sodyum hipoklorit kullanılarak yapılacaktır.

• Bu konuda görevli olan hizmetliler, eğitim alacaktır. Her işlemde maskeli ve eldivenli olarak çalışılacaktır. 

• Yetkililer tarafından denetlemeler düzenli olarak yapılacaktır.
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5. KUŞKULU COVID-19 TEMASI:

• Sağlık kurumu incelemesinde riskli olarak değerlendirilen ve PCR testi pozitif gelen öğrenciler
izolasyona alınır. Sağlık Bakanlığının “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzleme ve Filyasyon
Rehberi”ne göre izolasyon süresi 10, 14 ya da 20 gün olabilir.

• Sağlık kurumu incelemesinde riskli olarak değerlendirilen ancak PCR testi negatif çıkan kişilere 72 saat sonra
ikinci PCR testi yapılır. Kan değerleri sorunsuz olan ve ikinci PCR testi negatif saptananların  sonra derslere
girmesine müsaade edilir. Eğer klinik tablosu normal değil ise ya da ikinci pcr testini yaptıramaz ise
ilk PCR test tarihinden itibaren 10. gün sonunda dönebilir.

6. OLASI COVID-19 ENFEKSİYONU OLAN BİR ÖĞRENCİ SAPTANDIĞINDA; (Bkz.Ek)

1. Bu kişi ile temas etmiş öğrenciler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri olup olmadığı)
belirlenerek iletişim bilgileri kayıt altına alınır.

2. Olası olgunun PCR sonucu negatif gelirse temaslılarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. Semptom açısından
kendileriyle ilgili bilgileri okul idaresiyle paylaşırlar.

3. PCR test sonucu pozitif gelirse:

a.Yakın temaslılar, temaslı algoritmalarına uygun olarak 14 gün boyunca ateş ve/veya solunum semptomları 
açısından evde takip edilir. Bu kişiler sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir.

b.Temaslılar, maske ile çalışmaya devam ederek 14 gün boyunca kendilerini ateş ve solunum semptomları 
açısından takip eder ve semptomlarıyla ilgili düzenli olarak bilgi alınır.

c.Temaslı veya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum semptomları
(öksürük, nefes darlığı) gelişirse tıbbi maske (cerrahi maske) takarak sağlık kuruluşuna başvurması sağlanır. 
Sağlık kuruluşuna başvuran hastalar olası vaka algoritmasına göre yönetilir.
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• Yumuşak yüzeyler; dezenfektanlarla, su ve sabunla temizlenecektir.

• Elektronik aletler, en az %70’lik alkol içeren spreyler veya mendillerle temizlenecektir.

• Katlardaki antiseptikler ve sabunluklar günlük olarak takip edilecektir.

• Öğlen arasında dersliklerin havalanması konusunda sorumluluk temizlik görevlilerine ait olacaktır.

• Temizlik görevlileri sürekli maskeyle çalışacak, yanlarında en az 2 adet yedek maske bulunduracaktır. 

• Koridorlarda bulunan evsel atık çöp kutularının düzenli olarak boşaltıldığından emin olunacaktır.

4. ORTAK ALAN ÖNLEMLERİ:

A. ÖĞRETMENLER ODASI

• Sosyal mesafeye uyularak oturulacaktır.

• Ortak masa kullanımlarında pleksiglass korumalar kullanılacaktır.

• Öğretmenler odasında oturan öğretmenlerin yerleri sabit olacaktır. 

• Ortak bilgisayar kullanımı olmayacaktır.

B. YEMEKHANELER:

• Yemekhane girişlerinde el dezenfektanları bulundurulacaktır.

• Sını�ar, kendi seviyeleri için ayrılan yemek saatinde yemeye gideceklerdir. 

• Yemekhaneler masalar uzunlamasına ve aralarında sosyal mesafe dikkate alınarak
iki kişi oturacak şekilde düzenlenecektir.

• Yemekler hazır ve paketli olarak termal ortamda olacaktır. 

d. Yakın temaslı, kesin veya olası bir vakaya damlacık enfeksiyonuna yönelik korunma önlemleri almadan
doğrudan bakım sağlayan, COVID-19 ile infekte sağlık çalışanları ile birlikte çalışan veya COVID-19 ile infekte
hasta ziyareti gibi sağlık merkezi ilişkili maruziyeti olan kişiler takip edilir ve semptomlarıyla ilgili düzenli olarak
bilgi alınır:

• COVID-19 hastası öğrenci ile maskesiz olarak veya maskeyi uygunsuz kullanarak aynı sınıfı paylaşan 
öğrenciler ve öğretmenler,

• COVID-19 hastasıyla direkt temas eden (örn. öpüşme, kucaklaşma, sarılmak) kişiler,

• COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb) ile korunmasız temas eden kişiler,

• COVID-19 hastasıyla 2 metreden daha yakın mesafede 10 dakikadan uzun süreyle yüz yüze kalan 
kişiler,

• COVID-19 hastasıyla iyi havalandırılmayan ve bulaşma açısından yüksek riskli olarak değerlendirilen 
kapalı ortamlarda 10 dakikadan fazla kalan kişiler (maskeli olsalar bile)

• COVID-19 hastasıyla aynı evde yaşayanlar,

• COVID-19 hastasıyla maskesiz olarak veya maskeyi uygunsuz kullanarak aynı ofiste çalışanlar.

7. İZOLASYON ODALARI

Şüpheli görülen kişilerin (öğrenci, öğretmen, idari sorumlular, görevliler ve diğer tüm çalışanlar) revir tarafından 
yönlendirilebileceği birimdir. İzolasyon odalarında görev alan kişiler (doktor, hemşire) olası kuşkulu ya da kanıtlı 
olgular olduğunda bu kişilerin, güncel olarak nerelere başvurması gerektiğini iletecektir.

İzolasyon odasında N95 düzeyinde koruyucu maske bulundurulacaktır. Her izolasyon odasında bir hemşire 
ve/veya sağlık memuru bulundurulacaktır.
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EK: KUŞKULU COVID-19 HASTA YÖNETİMİ
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EK: KUŞKULU COVID-19 HASTA YÖNETİMİ

EVET
KUŞKULU HASTA

(ATEŞ, BURUN AKINTISI,
ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI,

İSHAL)

• EVDE İSE OKULA
GİDİLMEYECEK.
• OKULDA İSE

SINIF ÖĞRETMENİNE
HABER VERİLİP

İKİNCİ KAT MASKE
TAKILARAK İZOLASYON

ODASINA GİDİLİR.

PCR TESTİ YAPILIR.

PCR NEGATİF

3 GÜN SONRA (RİSKLİ TEMAS
YOKSA) TEKRAR PCR

NEGATİF İSE 
OKULA DÖNEBİLİR.

EĞER KLİNİK TABLOSU
NORMAL DEĞİL İSE YA DA

İKİNCİ PCR TESTİNİ
YAPTIRAMAZ İSE İLK PCR

TEST TARİHİNDEN
İTİBAREN 10. GÜN

SONUNDA DÖNEBİLİR.

PCR POZİTİF

PCR POZİTİF
ÖĞRENCİYLE YAKIN

TEMASI OLANLAR DA EVDE
İZOLASYONA ALINIR VE
ŞİKAYETLERİ OLANLARA

 PCR TESTİ YAPILIR.

3 GÜN SONRA
(RİSKLİ TEMAS VARSA) 

PCR TESTİ TEKRARLANIR VE 
14 GÜNE KADAR 

İZOLASYONA
DEVAM EDİLİR.

BU ŞİKAYETİ OLAN VE
PCR NEGATİF OLAN ÖĞRENCİ
İLE TEMAS EDEN ÖĞRENCİLER

OKULA DEVAM EDEBİLİR.

• DOKTORA BAŞVURMASI VE
GÖRÜŞ ALMASI

SAĞLANMALIDIR.
• SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI
KOŞULLARDA EN AZ 10 GÜN
İZOLASYONDA KALMALIDIR.
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