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Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için tüm çalışanlarımız, öğrencilerimiz ve zorunlu hallerde gelen 
ziyaretçilerin sosyal mesafe ( en az 1.5 m), maske kullanımı ve gerekli durumlarda siperlik kullanımı, hijyen 
kurallarını gözeterek aşağı yer alan eylem planı doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. 
 

 
FAALİYET/ BİRİM 

 
YAPILACAK OLAN EYLEM 

 
İLGİLİ BİRİM 

 
TERMİN 

Okulumuza 
Girişler 

Okulumuza gelen tüm çalışan ve 
ziyaretçilerimizin ateş ölçümü yapılacaktır. 
Ölçülen vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri 
olan kişilere giriş izni verilmeyip, ilk 
ölçümden en az 15 dakika sonra tekrar 
ölçülmesi, vücut sıcaklığı değeri hala 38°C 
derece ve üzeri olan kişilerin en yakın sağlık 
kuruluşuna sevki sağlanacaktır. 
 

Okul yönetimi 
/ güvenlik 
personeli  

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Servis kullanan her öğrencinin servise binişi 
sırasında görevli kişi tarafından ateşleri 
ölçülecek ve sonrasında gerekli uygulamalar 
yapılacaktır. Servis kullanan öğrenciler 
servise biniş/inişlerde sosyal mesafeye 
dikkat edecekler, maskesiz olmayacaklar, 
servis oturma planında kendileri için 
belirlenmiş koltuklara oturacaklardır.  

Okul Müdürü 
Servis 
Personeli 
Öğrenciler 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Tüm öğrencilerimizin vücut sıcaklığı okula 
gelmeden önce evde velileri tarafından 
ölçülecek, vücut sıcaklığı 38°C ve üzeri olan 
öğrenciler okula gönderilmeyerek veliler 
tarafından Okul Yönetimine bilgi verilecektir. 

Veliler 
İlgili Okul 
Müdürü 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

 
 Okul personeli,öğretmen öğrenci ve 
ziyaretçilerimiz okulumuzun tamamında 
maske kullanacaktır. Girişte el antiseptikleri 
kullanılacaktır. 
Okula gelen tüm ziyaretçilere ziyaretçi 
bilgilendirme ve taahhüt formu 
imzalatılacaktır. 

Okul 
Müdürü/Güve
nlik Personeli 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Yemekhane 

Yemek saati için düzenleme yapılarak, 
yoğunluk olmasının önüne geçilecektir. Her 
öğrenci için belirlenecek saat dilimi ilan 
edilecektir. 
Yemekhane girişinde herkesin el antiseptiği 
kullanması sağlanacaktır. 

Okul Müdürü 
/ ilgili müdür 
yardımcısı 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Masalarda zıt oturma düzenine göre 
düzenlenecektir. Masalardaki örtülerin üzeri 
silinebilir malzeme ile kaplanacak, her 

İlgili müdür 
yardımcısı 

İkinci bir 
duyuru 
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kullanımdan sonra masalar dezenfektanla 
silinecektir. her öğrenci kendine belirlenmiş 
olan sandalyeye oturacaktır. 

Yemekhane 
Personeli 

yapılana 
kadar sürekli 

Yemekhane içerisindeki salata servisi 
kaldırılmıştır. Yerine, kapalı kapta yemek 
verilecek, yemekhane içerisindeki tuzluk, 
baharat, sürahi vb. temas gerektiren eşyalar 
kaldırılacak, bunların yerine tek kullanımlık 
pet şişede su, tuz, baharat kullanılacaktır.  

İlgili müdür 
yardımcısı 
Yemekhane 
Personeli 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Çatal, bıçak, kaşık, kağıt poşet içerisinde 
verilecektir. 

İlgili müdür 
yardımcısı 
Yemekhane 
Personeli 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Yemek servisinde görev alan çalışanlar 
mutlaka maske, bone, eldiven kullanacaktır. 

İlgili müdür 
yardımcısı 
Yemekhane 
Personeli 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Çay Ocakları 

Çay ocaklarına görevli haricinde giriş ve 
görevli personel haricinde asla çay alımı 
yapılmayacaktır.Kişilere ait kullanılan her 
bardak çamaşır suyu ile hazırlanmış suda 
yüksek ısıda yıkanacak, diğer servislerde 
karton bardak kullanılacaktır. 

Okul müdürü 
Çay ocağında 
Görevli 
Çalışanlar 
Tüm Personel 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Su Sebilleri 

Okulumuz bünyesinde kullanılan su sebilleri, 
kontrol edilmesi güç ve bulaş riski yüksek 
olduğundan, ikinci bir duyuruya kadar 
kullanıma kapatılması, öğrenci ve 
çalışanlarımıza kapalı şişede su verilmesi 
sağlanacaktır. 
 

Okul müdürü İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Çalışma Ofisleri 
Öğretmen Odaları 

Çalışma ofislerinde ve öğretmen odalarında 
1,5 metre mesafeye uyacak şekilde 
düzenleme yapılacak, Birim yöneticisinin 
gerek görmesi halinde başka bir odada, diğer 
bir bölümde, uzaktan çalışma, dönüşümlü 
çalışma vb. uygulama ile önlem alınacaktır. 

Okul müdürü 
ilgili müdür 
yardımcısı 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Çalışma ofisleri her gün mesai bitiminde 
temizlenecektir.  
 

İlgili müdür 
yardımcısı 
yardımcı 
hizmetler 
personeli 
 

Sürekli 

Çalışma ofislerinde masalar üzerinde klasör, 
dosya, evrak vb. olmaması bunların 
dolaplarda, çekmecelerde muhafaza 

Tüm çalışanlar Sürekli 
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edilecektir. Kalem, zımba, delgeç vb. eşyalar 
ortak kullanılmayacaktır. Zorunlu hallerde 
dezenfekte edilmelidir. 
 

Toplantılar 

Toplantılar olabildiğince telekonferans 
yoluyla yapılmaya devam edecek, zorunlu 
hallerde yapılması gereken yüz yüze 
toplantılarda da sosyal mesafe kurallarına 
riayet edilecektir. Tüm personel ile yapılacak 
toplantılarda mesafe korunamayacak ise 
gruplara bölünerek az sayıda katılım ile 
yapılacaktır. Toplantılarda maske 
kullanılacaktır. Toplantı salonu sık sık 
havalandırılacaktır. 

Birim 
Yöneticisi/ 
Tüm çalışanlar 

2020-2021 
eğitim 
öğretim yılı 
süresince 

Kronik Hastalığı 
bulunan 

çalışanlarımız 

Kronik rahatsızlığı bulunan ve süreç boyunca 
uzaktan çalışan, izinli olan vb. çalışanlarımız, 
rahatsızlık durumlarını gösterir evraklarını 
(Doktor raporu, tahlil, tetkik vb.) bir dosya ile 
genel müdür onayı il mili eğitim 
müdürlüğüne ulaştıracaktır. Çalışanın yaptığı 
işe göre komisyon kararı ile çalışıp 
çalışılmayacağına karar verilecektir. Çalışan 
öğretmen olması durumda eğitim öğretimin 
aksamaması öncelikli tutulacaktır. Karar, ilgili 
çalışana ve birim amirine duyurulacaktır. 

Kronik 
Rahatsızlığı 

Bulunan Tüm 
Çalışanlar 

2020-2021 
eğitim 
öğretim yılı 
süresince 

Esnek Çalışma 
Uzaktan Çalışma 

Valiliğin alacağı karar doğrultusunda gerekli 
görüldüğü hallerde şartlar uygunsa 
esnek/uzaktan çalışmaya geçilecektir. 
 

Okul 
müdürleri 
Tüm çalışanlar 

2020-2021 
eğitim 
öğretim yılı 
süresince 

Mescitlerin 
kullanımı 

Okulumuz bünyesinde bulunan mescitte 
vakit namazları, TC. Cumhurbaşkanlığı 
Normalleşme Planında belirtildiği üzere (Aksi 
bir karar alınmadığı takdirde) fiziki mesafeyi 
korumak, maske kullanmak şartıyla 
kılınabilecektir. Mescitlerde kişi sınırlaması 
yapılacak ve cemaat oluşturulmayacaktır.  
 

Okul müdürü 
Müdürü 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 



 

TC. 

ÇANKIRI İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 

SELAHATTİN İNAL GÜZEL SANATLAR LİSESİ 

Doküman No PL-3 

İlk Yayın Tarihi 17/09/2020 

Revizyon Tarihi - 

ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL EYLEM PLANI 
Revizyon No  

Sayfa No 4/6 

 

Mescit her sabah ve mesai  sonrası 
dezenfekte edilecektir. En az 45 dakika 
havalanması sağlanacaktır. 

Okul müdürü 
Müdürü 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Abdest alınan mekanlar, her vakit namazı 
sonrasında deterjanlı su ile temizlenecektir. 

Okul müdürü 
Müdürü 

İkinci bir 
duyuru 
yapılana 
kadar sürekli 

Covid-19 
Vakası/Şüphesi 

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın 
kendilerinin, yakınlarının ya da temas 
ettikleri diğer kişilerden birinde Covid-19 
testinin pozitif çıkması, şüphe ile hastaneye 
yatırılması durumlarında  Kontrol Önlemleri 
Hiyerarşi Ekibi (İl Müdür)ne durumu 
bildirecektir. 

Tüm 
Öğrenciler ve 
Çalışanlar 

Sürekli 

Personel Eğitimleri 

Temizlik, güvenlik, yemekhane, çay ocağı 
çalışanlarına okul yönetimi tarafından Covid-
19 kapsamında uyulması gereken kurallara 
ilgili eğitim verilecektir. 

Okul yönetimi 
Rehber 
Öğretmen 

12 Haziran 
2020 

Personel soyunma 
odaları 

Personel soyunma giyinme odaları her gün 
dezenfekte edilecektir. Aynı anda 
kullanılacak kişi sayısını azaltacak şekilde 
organize edilecektir. Kıyafetlerden kaynaklı 
bulaşın önlenmesi adına, her çalışan 
kıyafetlerini kendi dolabına koyacaktır. 

Okul müdürü 
yardımcı 
hizmetler 
personeli 

Sürekli 

Bilgi İşlem Birimi 

Çalışanlarımızın kişisel bilgisayarlarında 
yapılacak olan çalışmalar öncesinde klavye, 
mause, tuş takımı vb. dezenfekte edildikten 
sonra çalışılacaktır. 

Tüm çalışanlar Sürekli 

Ziyaretçi İşlemleri 

Acil durumlar dışında hiç kimseye ziyaretçi 
gelemeyecektir. Acil durumlarda ise gelen 
ziyaretçinin kaydı ziyaretçi defterine 
yazılacak, ziyaretçi hiçbir suretle maskesini 
çıkartmayacak ve ziyaretçiye ikramda 
bulunulmayacaktır. 

Okul yönetimi 
ve tüm 
çalışanlar 

Sürekli 

Toplu Etkinlikler 

Salgın durumlarında bulaş riskini artıracağı 
için toplu etkinliklerin yapılmaması 
gerekmektedir. Zorunlu hallerde açık havada 
ve sosyal mesafeye dikkat ederek 
yapılacaktır. 

Okul yönetimi 
ve tüm 
çalışanlar 

Sürekli 
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Sınıflarda Eğitim 
Öğretim 

Sınıflarda eğitim öğretim bulaş riskini 
azaltacak şekilde Sağlık Bakanlığının 
yayınlamış olduğu bulaşıcı hastalık rehberine 
uygun olarak yapılacaktır. Sınıflar sosyal 
mesafeyi koruyacak şekilde seyreltilecek ve 
her öğrencinin her gün aynı yerde oturması 
sağlanacaktır. Oturma düzeni FR-3 Sınıf 
Oturma Düzeni forumu ile takip edilecektir. 
Öğrencilerin maske takması sağlanacaktır. 
Gerekli görülmesi durumunda siperlikte 
takabilecektir. 

Okul yönetimi 
Öğretmenler 
ve öğrenciler 

Sürekli 

 
Devamsızlık Takibi 

 

Öğrenci ve öğretmenlerin devamsızlıkları 
salgın durumlarında FR-4 Devamsızlık Takip 
Formu ile takip edilir. Yapılan devamsızlığın 
salgın hastalıkla ilişkili olması durumdan 
okulda bulunan temaslı öğrenci ve 
öğretmenler ivedi olarak bilgilendirilir ve 
karantina kurallarına göre karantinada 
kalmaları sağlanacaktır. Söz konusu durum İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak 
bildirilecektir. Pozitif vakaların son negatif 
testinden sonrada 14 gün karantina da 
kaldıktan sonra okula dönüşü sağlanacaktır. 

Okul yönetimi 
ve 
öğretmenler  

Sürekli 

Kantin 
 

Kooperatif olarak kurulmuş kantinde kantin 
görevlisi haricinde içeriye kimse 
girmeyecektir. Satış açılan küçük 
pencereden yapılacak ve kantin görevlisinin 
maske,eldiven ve bone takması 
sağlanacaktır. 

Okul Yönetimi 
Kantin 
Görevlisi 

Sürekli 

Sosyal Alanlar 
 
 
 

Sosyal alanlarda mesafe-maske ve hijyen 
unsurlarını hatırlatıcı uyarı ve afişler 
asılacaktır. 

Okul Yönetimi Sürekli 

Yatakhane 
 
 
 
 

Yatakhaneler sosyal mesafe kuralına göre 
dizayn edilecektir.Hazırlanan Temizlik ve 
Dezenfeksiyon Planına göre temizliği 
sağlanacaktır. 

İlgili Müdür 
Yardımcısı 

Sürekli 

Çamaşırhane 
 
 
 

Çamaşırhaneye sorumlu kişi haricinde kimse 
girmeyecek.Temizliğini çamaşırhane 
sorumlusu üstlenecektir. 

Nurgül 
CEBESOY 

Sürekli 

Açık/Kapalı Oyun 
Alanları 

 
 

Sosyal mesafe kurallarını hatırlatıcı yazılar 
asılacaktır.  

Okul İdaresi Sürekli 
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Bağlı Belgeler: 

 
Hijyen ve Sanitasyon Planına 

FR-2 Temizlik Takip Formu 

FR-3 Sınıf Oturma Düzeni forumu 
FR-4 Devamsızlık Takip Formu 

 
 

Kütüphane 
 
 
 

Girişte el dezenfektanı koyulacaktırçgünlük 
olarak zemin,masa ve sandalye temizliği 
yapılacaktır. Kütüphane kapasitesinin yarısı 
kadar öğrenci içeride bulunacaktır. Ayrıca 
kütüphane sürekli havalandırılacaktır. 

Okul İdaresi 
Türk Dili ve 
Edebiyatı 
Öğretmenleri 

Sürekli 

Temizlik İşleri 

Okulda bulunan tüm alanlar günün belirli 
saatlerinde ve kullanım sıklığına göre 
Temizlik ve Dezenfektasyon Planına uygun 
olarak temizlenmeli ve temizlik sonrasına 
yönetim tarafından belirlenen kişi tarafından 
kontrolü sağlanacaktır.Söz konusu işlemler 
her mekan için ayrı ayrı olmak üzere FR-2 
Temizlik Takip Formu ile takip edilecektir. 

Okul İdaresi 
Temizlik 
Personeli 

 

Konser Salonu 

Zorunlu haller olmadığı sürece etkinlik 
yapılmayacaktır. Zorunlu olarak etkinlik 
yapıldığı takdirde kapasitenin yarısı kadar 
misafir kabul edilecektir. Etkinlik öncesi ve 
sonrası Hijyen ve Sanitasyon Planına göre 
temizlik yapılacaktır. 

Okul İdaresi  


