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Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE tarafından eğitim kurumları için hazırlanmış olan kılavuz 
rehber alınarak, okullarımızda alınan önlemler aşağıda belirtilmiştir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ESASLARI
• Tüm okul personeli ve öğretmenlerinin kişisel koruyucu donanımı 

kurum tarafından sağlanmaktadır. (Maske, eldiven, siperlik)
• Okulumuzda tüm alanları içerecek şekilde, ilgili tarafları kapsayan 

salgınlara yönelik, Okul Sağlığı ve Güvenliği Kurulu tarafından bir 
risk değerlendirmesi yapılmıştır. Buna istinaden de bir Eylem Planı 
oluşturulmuştur.

• Okulumuz, salgın hastalık dönemlerinde bulaşma riskini minimum 
düzeyde tutacak şekilde kapasite kullanmakta ve KKD (Kişisel 
Koruyucu Donanım) esaslarına uygun bir yöntem izlemektedir.

• Özel Ankara ABC Anaokulu’nda bulunan tüm yönetici, öğretmen, 
personel ve öğrencilerimize; pandemi süreçleri, korunma yol-
ları ve tedbirler ile ilgili kapsamlı eğitimler yapılmıştır ve devam 
edecektir. Tüm öğrencilerimiz okul başlangıcında Sağlık Birimimiz 
tarafından öncelikli olarak bu eğitim ve bilgilendirmeleri alacaklar-
dır.



OKUL GİRİŞİ, GÜVENLİK, DANIŞMA

• Tüm güvenlik girişlerinde ateş ölçen termal 
kameralar ile ateş ölçümü yapılacaktır.

• Okul girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği ve 
hijyen paspasları bulunmaktadır.

• Kurumun ana girişinde danışma alanına en 
yakın noktada alkol bazlı el antiseptiği bulun-
maktadır.

• Ziyaretçiler için salgın hastalık bildirim formu 
kullanılmaktadır.



BEKLEME SALONU

• Temiz ve düzenli tutulmaktadır.

• Oturma alanları sosyal mesafeye uygun olarak kullanılmaktadır.

• Bekleme salonlarında alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.

 



DERSLİKLER
• Derslikler dezenfeksiyon plan programlarına uyun olarak temizlenmektedir.
• Dersliklerin camları açılarak havalandırma sağlanmaktadır.
• Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmaktadır.
• Dersliklerdeki panolara hijyen bilinci kazandırmaya yönelik afişler, asılmıştır.
• Dersliklerde ortak kullanılan ortak temas düzeyi ve materyaller oluşturulan program doğrultusunda de-

zenfekte edilmektedir. 
• Sınıflarımızda sosyal mesafenin artırılması adına öğrenci dolapları koridorlara alınmıştır.
• Sınıflarımızda sosyal mesafeye uygun oturma alanı mevcuttur.
• Her sınıfın girişinde alkol bazlı antiseptik madde dispenserleri bulundurulacaktır.
• Sınıflarda doğal havalandırmanın yanında filtreleri değiştirilerek bakımı yapılmış klima sistemi kulla-

nılmaktadır. (Isıtma ve soğutma fonksiyonları dışında içerideki havanın tekrar dolaşıma verilmemesini 
sağlayan havalandırma sistemi mevcuttur.)

• Sınıflarımızdaki çöp kovaları pedallı ya da kapaklı olarak kullanılacaktır.



ATÖLYELER

• Ortak kullanım alanı olan atölyelerdeki ortak 
temas yüzeyleri belirlenen program dahilinde 
sık sık havalandırma ve temizlenmekte ve 
dezenfekte edilmektedir.

• Atölyelerdeki doğal havalandırmanın yanında 
filtreleri değiştirilerek bakımı yapılmış klima 
sistemi kullanılmaktadır. (Isıtma ve soğutma 
fonksiyonları dışında içerideki havanın tekrar 
dolaşıma verilmemesini sağlayan havalandır-
ma sistemi mevcuttur.)

• Atölyelere panolara hijyen bilinci kazandırma-
ya yönelik afişler, asılmıştır.

• Atölyelerin girişinde alkol bazlı antiseptik 
madde dispenserleri bulundurulacaktır.



OYUN SALONU
• Oyun salonuna hijyen bilinci kazandırmaya yönelik afişler, asılmıştır.
• Oyun salonunun girişinde alkol bazlı antiseptik madde dispenserleri bulundurulacaktır.
• Oluşturulan temizlik ve dezenfeksiyon programı uygulanmaktadır.
• Sık sık temizlenmektedir.
• Sık sık pencereler açılarak havalandırılmaktadır, doğal havalandırmanın yanında filtreleri 

değiştirilerek bakımı yapılmış klima sistemi kullanılmaktadır.
• Kullanılan oyuncakların günlük temizliği yapılmaktadır.



OKUL BAHÇESİ 

• Okul bahçesinde sağlıklı ve güvenli çevre koşulları sağlanmıştır.

• Oturma bankları, oyuncaklar, hayvan barınakları ve bahçede bulunan tüm alanların 
temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. 

• Bahçede bulunan oturma düzeninde sosyal mesafe kuralları uygulanmaktadır.

• Bahçede sosyal mesafe kulları dikkate alınarak veli bekleme alanları oluşturulmuş-
tur.

• Öğrenciler bahçeye sınıf öğretmenleri gözetiminde ayrı gruplar halinde çıkmaktadır.



KORİDORLAR

• Koridorlarımızda, sosyal mesafe uyarı eti-
ketleri bulunmakta olup, atölye, laboratuvar, 
pano ve ekranlarda öğrencilerin göreceği 
alanlara pandemi ile ilgili bilinç ve farkında-
lığı artırmaya yönelik uyarı talimatları, afiş 
ve posterler asılmaktadır. 

• Teneffüs alanlarında yoğunluğu önlemek 
amacıyla ders çizelgelerinde düzenlemeler 
yapılmıştır. 

• Koridorlardaki çöp kovaları pedallı yada 
kapaklı olup, maske atık maskeler için ayrı 
atık kutuları kullanılmaktadır.
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Maske takmadan önce ellerinizi

en az 20 saniye su ve normal

sabunla yıkayın veya alkol

içerikli el antiseptiği ile
20-30 saniye ovalayın.

MASKE KULLANIMI

Maskeyi takarken maskenin

iç yüzüne dokunmayın.
Maskeyi kulağa takılan lastiklerinden

veya başın arkasında bağlanan

iplerinden tutarak takın.

Yüzünüze uygun ölçüde ve

rahat nefes alıp vermenizi

sağlayan pamuklu kumaştan

yapılmış bir maske kullanın.

Maskeyi yüzümüze
yerleştirdikten sonra

Burun üstüne denk
gelen metal şeridin

üstüne bastırılır.

Maskeyi iplerinden taktıktan

sonra orta kısımdan
yukarı-aşağı çekerek

burnunuzu ve ağzınızı
kapatacak şekilde yerleştirin.

Maskeyi çıkardıktan
sonra iç ve dış kısmına

dokunmadan çöpe atınız.
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SOLUNUM HİJYENİ VE

ÖKSÜRÜK/HAPŞIRIK

ADABI

‘Yakala, Çöpe at, Öldür (Bertaraf et)’

Salgın hastalıkların bulaşmasını en aza indirmek için potansiyel önlemlere

yönelik öğrenci, personel, ziyaretçiler ve ilgili kişiler solunum hijyeni ve

öksürük adabı konusunda teşvik edilmelidir. Bu teşvik görünür yerlere

(giriş, asansörler, koridor gibi sık kullanılan alanlara) görsel/yazılı afiş ve

poster olarak konulması şeklinde olabilir.

a. Hapşırma, öksürme veya burun akıntısını silmek ve burnu temizlemek

 (sümkürmek) için tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır. Mendil en yakın

 atık kumbarasına atılmalıdır.

b. Kişiler için kâğıt mendil, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir

 pedallı, sensörlü vb. atık kumbaraları ve el hijyeni sağlamak için kullanılan

 ekipman temin edilmelidir.

c. Mendil kullanılmasından, öksürme, hapşırma veya solunum salgıları ve

 kontamine nesnelerle herhangi bir temastan sonra eller (mümkünse)

 sabun ve su kullanarak, aksi halde alkol bazlı el antiseptiği kullanarak)

 temizlenmelidir.

‘Yakala, Çöpe at, Öldür (Bertaraf et)’

Amaç

Bu kılavuzda önerilen mücadele yöntemlerinde gözetilen öncelikli prensip, toplum sağlığının 

korunması, ABC okullarında çalışanların ve öğrencilerin, sağlıklı ve güvende olacağı bir ortamda 

eğitim ve işleyişin devam ettirilmesidir. 
  
Okulda Alınacak Genel Önlemler • Çalışma ortamları ve sınıflar, pandemi sürecine uygun şekilde düzenlenecek ve personel, 

öğretmen ve veliler ile öğrencilerin süreç hakkında önceden bilgilendirilmesi sağlanacaktır.

• Okul açılışından önce izolasyon alanları belirlenecektir. Bu alanların kullanımı hakkında tüm 

personel bilgilendirilecektir. Bu alanlarda doğal havalandırma koşulları sağlanacaktır.

• Öğrencilerin her sabah okula görevli personel, sağlık görevlisi ve öğretmenler tarafından 

sosyal mesafe kurallarına uygun olarak, kontrollü şekilde alınması sağlanacaktır.

• Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar (asansör içerisinde, 

bekleme alanlarında, kantin, yemekhane, okul bahçesi, koridorlar) tespit edilecek ve 

işaretlemeler yapılacaktır. • Maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması sağlanacak şekilde atık kutuları temin edilecek 

ve uygun alanlara yerleştirilecektir. Tıbbi atık olarak imhası sağlanacaktır.

• Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya 

• sterilize edilecektir. • Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılması önlenecektir.

• Asansörlerin kullanılması planlanan okullarda, sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım (kişi 

sayısının sınırlandırılması) sağlanacaktır. Asansör girişi ve içerisinde, yeni kullanım kuralları 

tabelalar ile bildirilecektir. • Toplu teneffüslerde öğrencilerin sosyal mesafe sınırında kalacağı şekliyle nöbetçi 

öğretmenler tarafından kontroller yapılacaktır.

• Çalışanların, öğretmenlerin ve öğrencilerin kullanması için gerekli maske, dezenfektan vb. 

malzemeler önceden temin edilecek ve ilgili alanlara yerleştirilecektir.

• Öğrencilerin maske kullanımı ile ilgili hâlihazırda Bilim Kurulu ve Milli Eğitim Bakanlığı 

bilgilendirmesi olmamakla birlikte, bu konu ile ilgili de hazırlık yapılacaktır.  

Doğru kişisel hijyen uygulamalarını, çalışanlara ve öğrencilere

hatırlatmak amacıyla okulun belirlenen bölgelerine;
• El yıkama talimatı• Maske kullanma talimatı• Eldiven kullanma talimatı• Ateş ölçme talimatı• Dezenfeksiyon talimatları ve görselleri asılacaktır.

Okul temizliğinin doğru olarak uygulandığından emin olmak için;
• Temizlik uygulamalarına dezenfektanlar eklenecektir.

• Ortak alanlarda kullanılan eşyaların temizliği daha sık yapılacaktır (telefonlar, fotokopi 

makinesi, tuvalet muslukları, sıralar, sandalyeler, akıllı tahtalar, kapı kolları, yemekhanedeki 

eşyalar, toplantı odaları gibi). 
• Turnikeler, ana mekanlar ve sınıflar günlük olarak dezenfekte edilecektir

• Servis araçları günlük olarak dezenfekte edilecektir.

• Klimalar kontrolden geçirilerek virüs geçirmeyi önleyen filtrelerin kullanılması sağlanacaktır. 

Klimaların filtre değişimi yapılmayacaksa kullanılmaması sağlanacaktır. 

• Yemekhanelerde ek temizlik önlemleri alınacak ve burada çalışanların maske kullanması 

sağlanacaktır.• Tüm temizlik uygulamaları yazılı olarak kayıt altına alınacaktır. 

1,5 m

SOSYAL MESAFE
KURALLARINAUYALIM

1,5 m

1,5 m

1,5 m

1
Wet hands under warm

Add soap to help

3 Scrub the front and
           back.

en az 15

Scrub for at
least 15 seconds.

5

Parmak aralarımızı

Scrub between

tower.
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7
8
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ASANSÖRLER
• Asansör kapasitesinin kullanıcı sayıları sosyal 

mesafeye uygun olarak belirtilmiştir.
• Asansör zemininde her kişinin durması gereken 

yerler belirlenmiştir. 
• Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği 

bulunmaktadır.



KÜTÜPHANE

• Kütüphanenin oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenmiştir. 

• Kütüphane girişinde alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır. 

• Kütüphanedeki tüm yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sıklıkla yapıl-
maktadır. 

• Kütüphanede pandemi ile ilgili bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik uyarı tali-
matları, afiş ve posterler asılmaktadır.



YEMEKHANE

• Yemekhane personeli kişisel hijyen kurallarına uymaktadır. 

• Personel maske, bone ve eldiven kullanmaktadır. 

• Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulundu-
rulmaktadır. 

• Yemekhane ve kantinde sosyal mesafe etiketleri bulun-
maktadır. 

• Öğrencilerin yemek öncesi ve yemek sonrasında düzenli 
olarak el hijyeni sağlamaları öğretmenlerin kontrolünde 
yapılmaktadır.

• Yemek saatleri ve oturma düzeni yemekhanedeki yoğun-
luğu önlemek amacıyla sosyal mesafeye uygun olarak 
planlanmıştır. 

• Yemekhanede çatal-kaşıklar tek kullanımlık paketler olarak 
kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

• Yemekhanedeki ekipmanların temizliği ve dezenfeksiyon-
ları planlanmış ve sık sık aralıklarla yapılması sağlanmak-
tadır.



TUVALET VE LAVABOLAR
• Lavabolarda fotoselli kağıt havlu, lavabo ba-

taryaları temassız olması sağlanmıştır. 
• Klozet ve tuvaletler her teneffüs bitiminde 

dezenfekte edilecektir. 
• Her tuvalet ve lavabo kullanımından sonra el-

lerin dezenfekte edilmesi için lavabo giriş-çı-
kışlarında alkol bazlı el antiseptiği dispenser-
leri bulunmaktadır.

• Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyler 
uygun deterjanlarla ve sık aralıklarla temizlen-
mektedir.

• Öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde ellerini 
sabunlamaktadır.

• Öğrenci ve personellerin 20 saniye boyunca 
ellerini yıkamaları için hatırlatıcı afişler asıl-
maktadır.

• Kağıt havluları atmak için çöp kutuları yerleş-
tirilmiştir.



REVİR
• Revirlerin temizlik ve dezenfeksiyonları 

sıklıkla ve düzenli şekilde yapılmaktadır.
• Revire başvuran öğrenci ve personelin 

vaka takipleri kayıt altına alınmaktadır.
• Revirde oluşan atıklar bertaraf edilmekte-

dir.
• Öğrencilerin ateşleri gün içerisinde peri-

yodik olarak ölçülerek ateşleri kayıt altına 
alınmaktadır.

• Öğrencilere maske kullanımı, hijyen ve el 
yıkama ile ilgili bilgilendirme okul hemşire-
si tarafından yapılmaktadır.



OKUL SERVİSLERİ
• Servis şoförleri ve rehberleri kişisel hijyen kurallarına uygun olarak 

hareket edeceklerdir. (sosyal mesafe, maske) 
• Tüm servis araçlarında alkol bazlı el antiseptiği bulunacaktır. 
• Öğrencilerin servise inip, binerken ateş ölçümü yapılacak, öğrencile-

rimizin sosyal mesafe kurallarına uygun hareket etmesi sağlanacak-
tır. 

• Öğrenciler servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralı sağlana-
caktır.

• Öğrencilerin servis içerisinde maske takması sağlanacaktır. 
• Salgın hastalık belirtisi olan öğrenciler velisi bilgilendirilerek sağlık 

merkezine yönlendirilecek, servise alınmaması sağlanacaktır.
• Servis içinde koltuklara numaralar verilerek öğrencinin kullanacağı 

koltuk sabit hale getirilecektir. Koltuk numarasına göre oturma listesi 
servise asılacaktır.

• Servis araçlarına oturma listesinde olmayan kişiler alınmayacaktır.
• Servis araçlarının içi ve sık dokunulan yüzeyler gün sonunda temizle-

necektir. 
• Servis araçlarının klima bakımları düzenli olarak yapılacaktır, pence-

reler sıklıkla açılarak doğal havalandırma yapılacaktır. 
• Her servis turu tamamlandıktan sonra sık kullanılan yüzeylerin de-

zenfekte işlemleri yapılacaktır.



ÖĞRETMENLER ODASI

• Oturma düzeni sosyal mesafeye uygun olarak 
düzenlenmiştir. 

• Sık sık pencereler açılarak havalandırılmak-
tadır, doğal havalandırmanın yanında filtreleri 
değiştirilerek bakımı yapılmış klima sistemi 
kullanılmaktadır.

• Ortak kullanım malzemeleri (kalem, silgi, bilgi-
sayar, mouse vb.) bulunmamaktadır.

• Öğretmeler odasında alkol bazlı el antiseptiği 
ve atık kumbaraları bulunmaktadır. 

• Odadaki tüm yüzeylerin temizlik ve dezenfek-
siyon işlemleri sıklıkla yapılmaktadır. 

• Öğretmeler odasına misafir ziyaretçi kabul 
edilmemektedir.



KONFERANS SALONU 
• Konferans salonu oturma düzeni sosyal 

mesafeye uygun olarak düzenlenecektir. 
• Konferans salonu girişlerinde alkol bazlı el 

antiseptiği bulunacaktır.
• Uzun süren etkinliklerde ve toplantılarda 

ara verilerek salon havalandırılacaktır.
• Etkinlik ve toplantılara katılan katılımcıların 

adları ve iletişim bilgileri alınarak saklana-
caktır.



SPOR SALONLARI 
• Spor salonlarının girişlerine alkol bazlı el anti-

septiği bulunacaktır. 
• Spor salonlarında sosyal mesafe uyarı etiket-

leri bulunmakta olup, pandemi ile ilgili bilinç ve 
farkındalığı artırmaya yönelik uyarı talimatları, 
afiş ve posterler asılmaktadır. 

• Öğrencilerin kullandığı spor aletlerinin öğrenci 
kullanımından sonra dezenfeksiyonu sağlana-
caktır.

• Spor salonunun giriş ve çıkışına atık kumbara-
ları bulunmakta ve düzenli boşaltılmaktadır.

• Spor salonunda havlu mat vb. kişisel ürünler 
kullanılmaktadır.  

• Spor salonları her kullanım sonrası dezenfekte 
edilmektedir.

• Spor salonu filtreleri değiştirilerek bakımı yapıl-
mış klima sistemi kullanılmakta sık sık havalan-
dırılmaktadır.



YÜZME HAVUZLARI ve SOYUNMA ODALARI
• Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun ola-

rak yapılmaktadır. 
• Yüzme havuzlarının tabi olacağı sağlık esasları yönetmeli-

ğindeki koşullar sağlanmıştır. 
• Havuz suyu klor seviyesi ve pH ‘ı yönetmelikte belirtilen 

seviyelere uygundur, periyodik olarak ölçülüp, kayıt altına 
alınmaktadır. 

• Bulaşıcı hastalık semptomları gösteren öğrencilerin havuz 
kullanmaması için gerekli önlemler alınmaktadır.

• Öğrencilerin havuza girmeden önce duş almaları sağlana-
caktır.

• Havuzda uyulması gereken kuralların olduğu afişler bulun-
maktadır.

• Soyunma odalarında aynı anda kullanım kişi sayısı seyrel-
tilmektedir.

• Soyunma odalarına alkol bazlı el antiseptiği konulmakta-
dır.

• Soyunma odaları her kullanım sonrası temizlik ve dezen-
feksiyon işlemleri yapılmaktadır ve ortam sık sık havalan-
dırılmaktadır.

• Kirli ve temiz çamaşır ve ayakkabılardan çapraz bulaşmayı 
önleyecek tedbirler alınmaktadır.



 ÖĞRENCİ OKUL KIYAFETİ

• Öğrencilerin okul kıyafetleri(forması) öğrenci 
çantasında yıkanmış, ütülenmiş olarak okula 
gönderilmelidir.

• Öğrenci sınıfa girmeden okula geldiği kıyafeti 
çıkarılarak okul kıyafeti(forması) öğretmeni 
tarafından giydirilecektir.

• Gün sonunda öğrenci veliye teslim edilirken 
okul kıyafeti çıkarılarak tek kullanımlık poşet 
içerisinde tekrar yıkanmak ve ütülenmek üzere 
eve gönderilecektir.



OFİSLER

(İDARİ ODALAR, REHBERLİK SERVİSİ vb.)

• Sosyal mesafe kurallarına göre oturma düze-
ni hazırlanmıştır.

• Sık sık pencereler açılarak havalandırılmak-
tadır, doğal havalandırmanın yanında filtreleri 
değiştirilerek bakımı yapılmış klima sistemi 
kullanılmaktadır.

• Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyo-
nu sağlanmaktadır.



TEKNİK HİZMETLER

• Okulumuzdaki tüm tesisat, donanım, makine 
ve ekipmanların (enerji, ısıtma, havalandırma, 
iklimlendirme, asansörler vb.) bakımları peri-
yodik olarak yapılmakta ve kayıt altında tutul-
maktadır.


