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1. GİRİŞ:

Bu kılavuz, “Pandemi Koordinasyon Yönetim Kurulu” danışmanlığında hazırlanmıştır.
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2. NASIL HAZIRLANDIK?

• “Pandemi Koordinasyon Yönetim Kurulu” 2022-2023 öğretim yılı için oluşturulmuştur.

• Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ENFEKSİYON ÖNLEME
VE KONTROL KILAVUZU"na uygun standartlar yerine getirilerek denetimler sonrasında "Okulum Temiz Belgesi"
alınmıştır.

• Her yerleş kemizde 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, kulüp çalışmaları için eklenen 1 ders saati ile seviyeler bazında yeniden yapılandırılmıştır.

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

• Pandeminin baş lamasıyla birlikte ihtiyaç duyulan alanlarda damlacık bulaşmalarını engellemek amacıyla 
“pleksiglass” korumalar hazırlanmıştır. Bu korumalar 2023 yılı Ocak ayına kadar tutulacaktır. Salgın virüs 
virülansının devam etmemesi ve hayatı tehdit eden yeni mutasyon gözlemlenmemesi durumunda, olgu
sayısındaki artış/azalış incelenerek Aralık ayının sonunda tekrar değerlendirilecektir.

• Yemekhane ve kantin hizmetleri, resmi açıklamalarla normalleşme doğrultusunda kullanıma 
hazırlanmıştır. "Pandemi Koordinasyon Yönetim Kurulu" tarafından ihtiyaçlar doğrultusunda sosyal mesafe 
göz önüne alınarak yeniden düzenlenebilecektir.

• Pandemi sürecinde önlem amacıyla online veya seyreltilerek yapılan toplu etkinlikler (Kulüpler, törenler, 
konferans salonu etkinlikleri, geziler, spor takımları ve spor tesislerinin kullanımı) 2022-2023 öğretim yılında 
yeniden doğal ortamlarında gerçekleştirilecektir.
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3. OKUL PAYDAŞLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

A. ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI:

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

• Öğretmenler veya veliler tarafından risk durumu bildirilen öğrencilerin durumu müdür yardımcıları tarafından 
takip edilecektir.

• Öğretmen ve yöneticiler ihtiyaç hissediyorlarsa maske takabileceklerdir.

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

B. ÖĞRENCİLERİN SORUMLULUKLARI:

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

• Öğrenciler ihtiyaç hissediyorlarsa maske takabileceklerdir.

C. VELİLERİN SORUMLULUKLARI:

Covid 19 vakalarının tam olarak bitmediğini değerlendirerek 2022-2023 öğretim yılında da  işbirliğimizin 
sürmesinin önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Bu süreci de hep birlikte aşabilmek için okul tarafından alınacak 
tedbirlere, koruyucu önlemlere uymalı ve karşılıklı iletişimde olmalıyız. Riskleri azaltmak için herkes gereken 
özveriyi göstermek zorundadır. İlk aşamanın evlerde başladığını unutmamalıyız. 

• 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. Servislerde ve okul
girişinde ateş ölçümü yapılmayacaktır.
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• Öğrencinin ateşi 37.8 ve üzerinde ise sağlık kurumuna götürülmeli ve durumu netleşinceye kadar okula 
gönderilmemelidir.

• Okulun belirlediği tüm sağlık uygulamaları takip edilmelidir.

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

• Olası bir bulaş durumunda tüm aile bireyleri Sağlık Bakanlığının “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta
İzleme ve Filyasyon Rehberi”ne göre izolasyonda kalacaklardır. İzolasyon süresi sonrasında belirti olmaması
durumunda okula dönebileceklerdir.
• Hasta veya temaslı olan öğrencilerin eğitim ile ilgili düzenlemeleri okul yönetimimizce telafi edilecektir. Telafi
çalışmalarının planlanabilmesi için hastanede test yaptırılan öğrenciler için okul müdürlüğüne sistemden bilgi
ulaşmaktadır. Hızlı test yapılarak sonucu Covid 19 pozitif çıkan öğrencilerimize yönelik planlama yapılabilmesi
için; velilerinin, durumu bildirir dilekçe ile ilgili okul müdür yardımcısına bilgi vermesi gerekmektedir.

D. SERVİS ARAÇLARI VE SERVİS HOSTESİNİN SORUMLULUKLARI:

• Servisler günlük olarak dezenfekte edilecektir.

• Servis hostesi ve sürücüsü, ihtiyaç hissetmeleri durumunda maske takabilirler.

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

• 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
paylaşacak ve arşivleyecektir. İzolasyon sorumlusu, riskli temaslar söz konusu olduğunda sorgulama yapmak 
üzere belgeleri Sağlık Kuruluna iletecektir.
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• Servis içinde ateş i çıkan bir öğrenci olursa öncelikle o öğrenciye ikinci maske takılacak ve elleri antiseptikle
temizlenecektir. Okula ulaş ıldığında izolasyon odasına alınıp öğrencinin ailesine bilgi verilecektir.

• 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.  İzolasyon süresi sonrasında belirti olmaması durumunda okula
dönebileceklerdir.

E. 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 temizlenece tir. Daha sonra dezenfektan kullanılacaktır.

• Yüzey uygunsa seyreltilmiş (yüzey özelliğine göre 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.

• 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 ihtiyaç hissetmeleri durumunda maskeyle çalışabilirler.

• Koridorlarda bulunan evsel atık çöp kutularının düzenli olarak boşaltıldığından emin olunacaktır.
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4. KUŞKULU COVID-19 TEMASI:

• Sağlık kurumu incelemesinde riskli olarak değerlendirilen ve PCR testi pozitif gelen öğrenciler evde 
izolasyona alınır. Sağlık Bakanlığının “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzleme ve Filyasyon 
Rehberi”ne göre izolasyon süresi belirlenir.

5. 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 izolasyon süresi boyunca ateş ve/veya solunum
semptomları açısından okulda ve evde takip edilir.

b.Aynı evde yaşayan bir kisinin PCR test sonucu pozitif gelirse, vaka sonuçlanana kadar evde bulunan
diğer kişiler  ateş ve/veya solunum semptomları açısından evde takip edilir.

c.Temaslı veya yakın temaslılarda 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.

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:
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• 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.

6. 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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EVET
KUŞKULU HASTA

(ATEŞ, BURUN AKINTISI, 
ÖKSÜRÜK, NEFES DARLIĞI, 

İSHAL)

• EVDE İSE OKULA
GİDİLMEYECEK.
• OKULDA İSE

SINIF ÖĞRETMENİNE 
HABER VERİLİP

MASKE TAKILARAK 
İZOLASYON ODASINA 

GİDİLİR.

PCR TESTİ YAPILIR.

PCR NEGATİF

2 GÜN SONRA TEKRAR PCR 
NEGATİF İSE 

OKULA DÖNEBİLİR.

EĞER KLİNİK TABLOSU 
NORMAL DEĞİL İSE YA DA 

İKİNCİ PCR TESTİNİ 
YAPTIRAMAZ İSE İLK PCR 

TEST TARİHİNDEN İTİBAREN 
7. GÜN SONUNDA

DÖNEBİLİR.

PCR POZİTİF

PCR POZİTİF ÖĞRENCİYLE 
YAKIN TEMASI OLANLAR 
DA  SEMPTOM TAKİBİNE 
ALINIR VE ŞİKAYETLERİ 
OLANLARA  PCR TESTİ 

YAPILIR.

DİĞER ÖĞRENCİLER 
OKULA DEVAM 

EDEBİLİR.

• DOKTORA BAŞVURMASI VE
GÖRÜŞ ALMASI 

SAĞLANMALIDIR.
• SAĞLIK SORUNU OLMADIĞI
KOŞULLARDA EN AZ 7 GÜN 
İZOLASYONDA KALMALIDIR.

EK: KUŞKULU COEK: KUŞKULU COVIDVID-19 HAST-19 HASTA A YYÖNETİMİÖNETİMİ
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KAYNAKLAR

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Güncel Dönemde Covid-19'a Yönelik Okullarda Alınması Gereken Önlemler, 4 Mart 
2022

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Güncel Dönemde Covid-19 Pandemisinde Okullarda Alınması Gereken Önlemler 
ve Uygulamalar, 4 Mart 2022

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önlem Merkezi (CDC), COVID-19 Öneri Kılavuzu, 2020 (https://www.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/index.html)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19 Önerileri Kılavuzu, 2020 
(https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-schools-and-covid-19).




