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Dünya Sağlık Örgütü tüm Dünya’yı etkisi altına alan Korona Virüs (COVID19) Salgını’nı 11 Mart

itibarıyla pandemi ilan etmiştir. ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları olarak salgının Türkiye’de ortaya

çıktığı günden bu yana Devletimizin getirdiği uygulamalar ve aldığı tedbirlere paralel bir takım sağlık

önlemleri alıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemler kapsamında tüm

çalışanlarımızın, öğrencilerin, velilerin, toplumun ve paydaşlarımızın sağlığını korumak, çevremizde

yayılmamasını sağlamak ve ziyaretçilerin maruz kalma riskini azaltmak için gerekli tüm tedbirleri

aldık ve uygulamaya geçirdik.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü’nün ortak çalışması olan “Okulum Temiz”

uygulaması kapsamında “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon

Önleme Kontrol Kılavuzu” rehberliğinde okulumuzda gerekli tüm hazırlıklar yapılmış ve okulumuz

açılışa uygun hale gelmiştir.

Okulumuz ile ilgili tüm gelişmeler güncel olarak değerli velilerle ve ilgili paydaşlarımızla düzenli

olarak paylaşılacaktır.



Salgın Yönetimi kapsamında acil durum ekipleri ve komisyonu oluşturuldu.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları "Salgın Yönetimi El Kitabı ve Kılavuzları" hazırlandı ve uygulamaya

alındı. Öğrencilerin okula giriş-çıkış prosedürleri belirlendi. (Ateş ölçümleri, şüpheli durum, veli teslim

kuralları vb.)

Yakın temasın önlenmesi amacıyla (yemekhane, kantin, tuvalet, sınıf, bekleme alanları, çalışma

alanları vb) sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmiş olup Covid-19 ile ilgili uyarı ve işaretlemeler sınıf
ve koridorlarda yer almış, çalışanların, öğrencilerin görebileceği alanlara asıldı.

Sosyal mesafeyi ve maske kullanımını hatırlatan uyarı işaretleri ve posterler alanlara asıldı.

Okulumuzda giriş noktalarında hijyen paspasları bulunmaktadır ve temassız ateş ölçerler

kullanılmaktadır. Tuvalet, sınıf, yemekhane, kantin ve koridorlarda alkol bazlı el antiseptiği bulunmaktadır.

UYGULAMALARIMIZ



UYGULAMALARIMIZ

Okulumuzda belirlenen tüm alanlara maske ve eldiven atığı için temas gerektirmeyen, üstü kapalı ve pedallı maske-
eldiven atık kovaları kullanılmaktadır. Atıklar için özel uygulama ve prosedürler hakkında temizlik personeline

bilgilendirmeler ve eğitimler verilmiştir.

Okulumuzda salgın yönetimi süreçleri de dikkate alınarak "Hijyen ve Temizlik Planları" hazırlanmış ve uygulamaya

alınmıştır. Tüm personele eğitimler ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Okulumuzda tüm kullanım alanlarındaki kapı,
lavabo, tuvalet, merdiven korkulukları, musluk, yemekhane, dinlenme alanları, soyunma odaları, laboratuvar
malzemeleri, bilgisayar, çalışma alanları, sınıflar gibi ortak kullanım alanları rutin olarak temizlenmekte ve belirli

aralıklarla dezenfekte edilmektedir.

Doğal havalandırma sistemlerimiz kullanımı önceliklidir. Klima gerektiren alanlar için tüm bakım ve filtre değişikliği
vb. yaptırılmıştır ve kayıtları tutulmaktadır.

Zorunlu haller dışında ziyaretçi, misafir ve veli kabulu yasaklanmıştır. Güvenlik noktalarında salgın yönetimine 
özel giriş kontrol formları ve uygulamaları devreye alınmıştır.

Çalışanlarımıza ve öğretmenlerimize salgın yönetimi kapsamında eğitimler verilmiştir.

Yemek şirketi, ulaşım şirketi ve temizlik şirketi ile tüm uygulamalar gözden geçirilmiş ve salgın  
yönetimi kapsamında gerekli tüm hazırlıklar sağlanmıştır.



UYGULAMALARIMIZ

Ortak kullanım alanları için aynı anda alanda bulunabilecek maksimum kişi sayıları belirlenmiş ve alanlara asılmıştır.

Öğrencilerimizi ve velilerimizi bilgilendirmek amacıyla videolar hazırlanmıştır.

Sağlık birimi tarafından vaka yönetimi ile ilgili prosedürler ve acil durum planları/ senaryoları hazırlanmıştır.

Salgın yönetimi kapsamında atanan sorumlu kişi/kişilerin iletişim bilgileri acil durum planlarına eklenmiş ve
okul koridorlarına asılmıştır.

Salgın döneminde geçici olarak kullanım dışı bırakılan alanlara uyarı işaretleri ve tanımlamalar yapılmıştır.

Yasal süreçleri ve pandemi süreçlerini kapsayan "Risk Değerlendirme" çalışmaları yapılmış ve gerekli
aksiyonlar planlanmıştır.

İhtiyaç duyulan tüm kişisel koruyucu donanımlar (maske, önlük, siperlik, eldiven vb.)
belirlenmiş ve temin edilmiştir.

Olağanüstü durumlar için "izole alan" odası oluşturulmuştur.

Tüm çalışanlarımızın ve tedarikçi firma çalışanlarının COVID 19 aşılarının yapılması sağlanmıştır.



PANDEMİ - ACİL DURUM EKİP BİLGİLERİ

• EDA CAN- EKİP KOORDİNATÖRÜ

• SEVİL SİNEOĞLU - SAĞLIK BİRİMİ- SALGIN YÖNETİMİ 

SORUMLUSU

• FATMA BABALIKLI- SAĞLIK BİRİMİ- SALGIN YÖNETİMİ 

SORUMLUSU

• AYŞEGÜL POSTALLI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI


