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ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER 

• Okulun belli bölgelerine Tıbbi atık (eldiven, maske vs.)  kovaları konulur. 

•  Salgın Acil Durum Sorumlusu Belirlenir. 

• Acil Durum Planı ve Risk Değerlendirmesi yapılır. 

• Salgının Yayılmasını Önleyici Tedbirler alınır. 

• Temizlik ve Hijyen sağlanır. 

• Uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar kullandırılır. 

• Toplantılar ile İlgili Tedbirler alınır. 

• İzolasyon odası kurulur ve gerekli donanımın oda içerisinde hazır bulundurulur. 

• Her öğrencinin sırası değiştirilmeyecek şekilde belirlenir. 

•  Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle ateşleri kontrol edilir ve ateşi 

olanlar ivedi olarak sağlık kurumuna yönlendirilir. 

UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLER 

a) Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya 

temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.) kullanımı 

ve izolasyonu sağlanır. Enfeksiyon önlem eylem planına uygun olarak hareket edilir. 

b) BBÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için Salgınla mücadele 

ekibi ve üyeleri görevlendirme formu ile gerekli görevlendirmeler yapılır. 

c) Salgın hastalık belirtisi veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların 

yakınlarına, Okul yönetimi tarafından Salgın iletişim planlamasına uygun olarak 

bilgilendirme yapılır. 

d) İletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirmesi 

Enfeksiyon önlem ve kontrol planına göre yapılır.  

e) Okul velileri okul açılmadan önce Veli bilgilendirme ve taahhüt formu ile bilgilendirilir 

ayrıca Covid-19 Salgın Hastalık Sürecinde Psikososyal Destek Çalışmaları Okul Psikolojik 

Danışman ve Rehber Öğretmeni tarafından yürütülür.  

f) Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve temaslılarca kullanılan alanların uzmanların 

belirttiği şekilde boşaltılması, dezenfeksiyonu ve havalandırması sağlanır. 

g) Salgın hastalık belirtileri olan bir kişi ile ilgilenirken sosyal mesafeye dikkat edilir, uygun 

ek KKD’ ler (maske, göz koruması, eldiven ve önlük, elbise vb.) kullanılır. 

h) Müdahale sonrası KKD’ ler uygun şekilde temizlenir. 
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i) Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek 

kullanımlık eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek ayrı çift poşetli çöp kutularında 

toplandıktan sonra gün sonunda  evsel atık olarak Belediye temizlik hizmetlerine teslim 

edilir. 

UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ 

• Salgın hastalık şüpheli vakaların tahliyesi/transferi ile ilgili yöntem belirlenir. 

• Okul içerisinde COVİD-19 tespit edilen ya da COVİD-19 temaslısı kişilerin oluşturulan 

izolasyon odasında gerekli sağlık ekibi gelene kadar beklemesi sağlanır. 

• Bir çalışanın COVID-19 olduğu tespit edilirse, Müdahale ekibi diğer çalışanlar için COVID-

19'a maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile 

irtibata geçilir. 

• Bir çalışanın COVID-19 şüphesi bulunduğu takdirde kurumu ile iletişime geçmesi sağlanır. 

• Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve temaslılarca kullanılan alanların sağlık 

otoritelerinde belirtilen şekilde boşaltılması, dezenfeksiyonu ve havalandırması sağlanır. 

• Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin talimatlarına 

uygun olarak yapılacağı güvence altına alınır. 

• Etkilenen çalışanın tıbbi yardım beklerken lavaboya gitmesi gerekiyorsa,ayrı bir lavabo 

kullanımı sağlanır. 

• Ateşi 38 derece üzerine çıkan çalışan ya da öğrencilerin izolasyon odasına alınıp ALO 184’e 

durum bilgilendirilmesi yapılması sağlanır. 

• Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen çalışan, okul müdürünü okula gitmeden 

bilgilendirilir, 

• Okul idaresi, raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer resmi makamların açıklamalarını takip eder, yapılan 

değişikliklerle ilgili personelini bilgilendirir. 

ACİL TOPLANMA YERİ 

• Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takarak önceden hazırlanan izolasyon odasına gider ve 

okuldaki diğer kişilerden izole edilerek daha önceden belirlenen ve enfeksiyonun 

yayılmasını önleyecek nitelikte olan izolasyon odasında bekletilir ve Sağlık Bakanlığı’nın 

ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanır. 

• Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uyulur. 

 


