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PANDEMİ SONRASI ALINMASI GEREKEN 
ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Kurul Üyeleri

Salgın Hastalıktan Korunma ve Yönlendirme Komitesi

Global dünyada bulaşıcı hastalıkların artması ve yaşam şeklinin değişmesi ile 

birlikte kendimiz ve çevremiz için güvenli ve sağlıklı bir ortam yaratmak önemli 

bir hal almıştır.

Bu döküman “Pandemi Sonrası” ide ailesi olarak aldığımız önlemleri ve 

uygulanması gereken kuralları içerir.

COVID-19 pandemi sürecindeki hijyen ve sağlık güvenliği çalışmalarımız 

kapsamında sadece salgın/küresel salgın süreçlerinde değil okul yaşamının 

bütününde Okulumuz öğrenci ve çalışanlarının koruyucu sağlık süreçlerinin 

belirlenmesi ve denetlenmesi hususunda etkin korunma ve hızlı müdahale 

sağlamak amacıyla “Salgın Hastalıktan Korunma ve Yönlendirme Kurulu” 

kurulmuştur.

*Pandemi sonrası eğitim kadromuz ve çalışanlarımız için hazırladığımız önlem ve kurallar kitapcığını 
buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

• Kurucu, Genel Müdür - Bünyamin Çelikten

• Satınalma ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı - Selçuk Türk

• Okul Müdürü - Dilek Yakar

• Pandemiden Sorumlu Okul Müdür Yardımcısı - Harun Öngören

• Okul Doktoru - Vahdettin Tokmak

• Okul Hemşiresi - Emine Sakatoğlu

• Okul Hemşiresi - Gül Demir

• İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı - Dürdane Sefer



PANDEMİ SONRASI ALINMASI GEREKEN 
ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, pandemi sürecinde öğrenciler, 
veliler ve öğretmenler ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurmak için özel 
çalışmalarına devam edecektir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümümüz, yaşadığımız süreçte duyguları 
yönetme ve kaygılarla baş etme gibi konularda hem öğrencilerimize hem 
yetişkinlere yol göstermek amacıyla çeşitli bilgilendirme notları da 
hazırlamaktadır. Yayınlanan içeriklere aşağıdaki bağlantılar üzerinden 
ulaşabilirsiniz.

Koronavirüs Salgın Hastalığıyla İlgili Çocuklarımıza Nasıl Yol Göstermeliyiz?
https://www.youtube.com/watch?v=nSRVj9uWDVw

Koronavirüsü ile İlgili Anaokulu ve 1. Sınıf Öğrencileri İçin Nasıl Bir 
Yönlendirme Yapılmalıdır?
https://www.youtube.com/watch?v=glVzOAGQreo

Koronavirüs Hastalığıyla Baş Etmek İçin İlkokul Öğrencileri Nasıl 
Bilinçlendirilmelidir?
https://www.youtube.com/watch?v=AN0GppK2aF8&amp;t=3s

Koronavirüs Salgınıyla İlgili Ortaokul Öğrencileri Nasıl Tedbir Almalıdır?
https://www.youtube.com/watch?v=djGNNXWCXVE

Pandemide Ebeveyn Olmak
https://www.youtube.com/watch?v=Bxs8cbX9NhY&amp;t=132s

Uzaktan Eğitim Sürecinde Ebeveynin Rolü
https://blog.ide.k12.tr/uzaktan-egitim-surecinde-ebeveynin-rolu

Bulaşıcı Hastalıklar Konusunda Çocuklarımıza Nasıl Açıklamalar Yapabiliriz?
https://blog.ide.k12.tr/bulasici-hastaliklar-konusunda-cocuklarimiza-nasil-
aciklamalar-yapabiliriz



COVID-19 HAKKINDA

• COVID-19 Nedir? 
• Belirtileri Nelerdir?
• Nasıl Bulaşır?
• Kimler Risk Altındadır?
• Tanı Nasıl Konur?
• Korunma Yolları Nelerdir?

• Okulumuzda ateş, öksürük, burun akıntısı, bulantı-kusma, ishal, nefes darlığı, 
halsizlik gibi herhangi bir hastalık belirtisine sahip öğrenci ve personel derhal 
izole alana yönlendirilmekte, velilerine ulaşılarak teşhis ve tedavi süreçleri 
başlatılmaktadır. Öğrencilerimiz veya personelimiz tekrar sınıflarına ya 
da görevlerine dönmemekte, tedavi süreçleri sona erene kadar evlerinde 
dinlenmektedirler.

• Okulumuzun açık olduğu dönemde hastalıkların izlenmesi açısından günlük 
yoklamalar ve teşhis raporları öğrenci işleri ve revirimiz tarafından Bütünleşik 
Hasta Takibi Sistemi üzerinden takip edilmektedir. Bu nedenle revirimizin velileri 
arayarak hasta olduğunu belirttiği öğrencilerimizin teşhis ve tedavi süreçlerini 
hızla yaptırmaları, evde gereken süre boyunca istirahatlerinin sağlanması ve teşhis 
raporlarının Revire iletilmesi çok önemlidir.

• Okulumuzun kapalı olduğu dönemde ve sonrasında, gündemde olan Koronavirüs 
ile ilgili aileniz veya temasta olduğunuz kişilerle ilgili kuşkulu vaka tanımı, 
karantina, teşhis ve tedavi süreçleri yaşanması durumunda süreci takip edebilmek 
ve gereğinde sizlere destek olabilmek adına oluşturulan idesaglik@ide.k12.tr 
adresine bilgi vermenizi önemle rica ederiz.

Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili aşağıdaki konular hakkında daha ayrıntılı bilgi 
edinmek için T.C Sağlık Bakanlığı web sayfasını ( https://www.saglik.gov.tr ) ziyaret 
edebilirsiniz.

T.C. Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu detaylı korunma yöntemlerini içeren 
bilgilendirme dokümanları ve Koronavirüs (COVID-19) Rehberine bağlantıyı tıklayarak 
ulaşabilirsiniz.

COVİD-19 Rehberleri: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi.html

ide’de COVID -19 Önlemleri

Okulumuz öğrenci veya personelinde Koronavirüs şüphesi olması veya teşhis edilmesi 
durumunda uygulanacak protokoller Sağlık Bakanlığının rehberine göre belirlenmiş 
ve bu konuda tüm hazırlıklar yapılmıştır. Farklı senaryolara göre tüm okul velilerimiz 
ve personelimiz ile yürütülecek bilgi akışına dair iletişim planı, T.C. Sağlık Bakanlığı 
yetkililerin güncel prosedürlerine ve yasal düzenlemeler doğrultusunda en hızlı ve 
etkin bir şekilde uygulanmak üzere oluşturulmuştur.



COVID-19 HAKKINDA

• Okulumuz öğrencileri veya çalışanlarında Koronavirüs teşhis edilmesi durumunda 
süreç T.C. Sağlık Bakanlığı protokolleri gereğince yürütülecek, temas şüphesi 
olanlar mutlaka bilgilendirilecek ve yönlendirilecektir. Bildirimi zorunlu olan bu 
hastalığın teşhis, karantina ve tedavi süreci T.C. Sağlık Bakanlığının kontrolündedir.

• Daha önce sadece referans hastanelere yönlendirilen bu hastalar, T.C. Sağlık 
Bakanlığının kararı ile tam teşekküllü bütün hastanelere (devlet veya özel) 
başvurabilecek ve tetkikleri alınarak gerekli süreçler uygulanacaktır.

T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen başlıca korunma 
yöntemleri aşağıdaki gibidir:

• Sosyal Mesafe: Sosyal mesafe, kalabalık ortamlardan, toplu etkinliklerden 
kaçınmak, mümkün olduğunda diğerlerine olan mesafeyi (en az bir metre) 
korumak anlamına gelir. ide olarak tüm veli ve öğrencilerimizin sosyal mesafe 
kavramını benimsemelerini öneriyoruz.

• Maske: Maske kullanımı, damlacıkların havaya karışmasını, yüzeylere 
bulaşmasını önler. Hastalığın yayılmasını ve bulaşmasını önleme amacıyla maske 
kullanımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Maskeyi nemli olduğu anda yenisiyle 
değiştirmenizi ve aynı maskeyi uzun süreli kullanmamanızı öneriyoruz. 

• İzolasyon Süreci: Geçtiğimiz 14 gün içinde herhangi bir ülkeye seyahat etmiş olan 
veya yakın bir zamanda herhangi bir ülkeye seyahat edecek olan tüm öğrenci, 
öğretmen, çalışan ve öğretmenlerimize T.C. Sağlık Bakanlığının Önerdiği Önlemler 
doğrultusunda (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/) Türkiye’ye giriş yaptıkları 
tarihten itibaren 14 günlük izolasyon sürecini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. 
Eğer bu durum sizin için geçerli ise, 14 günlük süreyi evinizde geçirmeniz ve 14 
gün boyunca da diğer kişilerle temastan kaçınmanız tavsiye edilmektedir.

• COVİD-19 teşhis edilmiş veya COVİD-19 hastasıyla yakın temasta bulunmuş 
kişilerin de doktor muayene ve tavsiyelerine uymaları ve bu süreyi hastane dışında 
geçirmeleri halinde evlerinde izolasyon sürecini uygulamaları gerekmektedir.

• Hijyenik Korunma Yöntemleri: Yaşam alanlarımızda ve kişisel temizliğimizde T.C. 
Sağlık Bakanlığının önerdiği hijyen kurallarına ve sosyal izolasyona dikkat etmenizi 
önermekteyiz.

Resmi Tanı Konması Durumunda

Korunma Yöntemleri



TEMİZLİK VE 
HİJYEN UYGULAMALARI

Okulumuzda günlük, haftalık, aylık ve tatil dönemi temizlik süreçleri 
ve iş planları, İSG (İş Sağlığı Güvenliği) kapsamında takip edilmekte, 
değerlendirilmekte ve ilgili kurul tarafından yürütülmektedir.

Genel Hijyen Önlemleri

Okulumuza aldığımız ‘‘ULV Sisleme Cihazı’’ ile Sağlık 
Bakanlığından onaylı dezenfektanlar kullanılarak tüm yüzeyler 
günlük, saatlik ve haftalık olarak gerekli hijyen uygulamaları 
yapılacaktır.

Tüm okulumuzda detaylı temizlik çalışmaları ve ayrıca nano 
gümüş uygulaması yapılmıştır. Okulun ilk günü için gerekli hazırlık 
çalışmalarının yapılacağı 20 Ağustos 2020 gününe kadar eğitim 
öğretim alanlarımız kapalı kalmıştır.

Tüm çalışanlarımıza birer adet yüz siperliği verilmiş olup günlük 
olarak maske, dezenfektan ve kolonya tedariği sağlanmaktadır.

Okulumuzda düzenli aralıklarla ve uygun temizlik, dezenfeksiyon, 
havalandırma işlemleri yapılmaktadır.

Bina girişlerine özel dezenfektan paspaslar yerleştirilmiştir.



TEMİZLİK VE 
HİJYEN UYGULAMALARI

Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları 
yerleştirilmiştir. Düzenli kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları 
sağlanmaktadır.

Ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm çalışanların 
ağız ve burun bölgesini kaplayacak şekilde maske takması ve 
sosyal mesafe kuralına uyması zorunludur.

Okul girişinde, ofislerde, toplantı salonlarında, yemekhane ve 
servislerde sosyal mesafe kuralları uygun şekilde işaretlenmiş ve 
belirlenmiş alanların dikkate alınması zorunludur.

Tüm ortak alanlardaki panolara ve tuvaletlere hijyen kuralları ve 
uygulamalarına yönelik bilgilendirici afişler asılmıştır.

Klima sistemlerinde düzenli filtre bakımları, asansörlerde fan 
bakımları, servis araçlarının klima filtre bakımları yapılmaktadır.

Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, Okul içerisinde 
çeşitli noktalara yerleştirilmiş bulunan “maske ve eldiven özel atık 
kutularına” atılacak, usulüne uygun imha edilecektir.



TEMİZLİK VE 
HİJYEN UYGULAMALARI

Sodyum hipoklorit ile sprey dezenfektanlarla tüm kapı kolları, 
aydınlatma anahtarları, merdiven tırabzanları, sifonlar, asansör 
butonları ve elle sık temas edilen diğer ortak kullanım alanlarının 
3 saatte bir dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Her yüzeye farklı 
renkte bez kullanılmakta, gün sonunda yıkanabilen bezler sodyum 
hipoklorit dezenfektanla dezenfekte edilmektedir.

Islak alanlarda antibakteriyel köpük sabun kullanılır.

Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik firması çalışanlarına da 
eğitim verilerek kurumun çalışma ve hijyen kriterlerine uymalarının 
temini sağlanacaktır.

Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına 
ve bunların ne sıklıkta değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve 
uyarılarla sağlanmaktadır.

Gün sonunda tüm yüzeylerin ve masa üstlerinin temizlik ve 
dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

Gün içinde üç saatte bir asansör düğme ve panelleri dezenfekte 
edilmektedir.



OKULA GİRİŞ

Okula girişler ana kapıdan yapılacaktır. Okul girişindeki güvenlik 
noktasında sağlık personeli tarafından termal kamera ile öğrencinin 
ateşi ölçülecek, 37 derece üzeri ateşi bulunan öğrenciler okul 
bahçesinde bulunan izole alana alınarak veliye bilgi verilecektir. 
Öğrencinin gerekli tıbbi destek için okuldan alınması istenecektir.

Öğrencilerin ve kurum çalışanlarının okula girişi sağlık 
personelinin ve pandemiden sorumlu Müdür Yardımcısının onayı 
olmadan gerçekleşemez.

Girişler kontrollü biçimde ve sosyal mesafe kurallarına uyularak 
sağlanacaktır.

Pandemi süresince okul binasına ziyaretçi ve veli kabul 
edilmeyecektir. Sadece öğrenciler ve okul çalışanları okul binasına 
giriş yapabilecektir.

Okula giriş yaparken el dezenfektanı ile eller dezenfekte edilecek 
ve dezenfektan havuzundan geçilecektir.



AİLENİN DİKKAT ETMESİ 
GEREKEN KURALLAR

Her sabah öğrencimizin ateşi velisi tarafından ölçülmeli, öğrencimizin ateşi 37 
derecenin üzerinde ise okula gönderilmemelidir.

Kronik rahatsızlığı (Diyabet, kalp, böbrek…) olan ve bağışıklık sistemi sorunu 
yaşayan öğrencilere, kendi doktorları tarafından “pandemi döneminde okula 
gidebilir uygunluk raporu” verilerek, bu durumun veliler tarafından okul 
yönetimi ve okul hemşiresine mutlaka bildirilmesi gerekmektedir.

Öğrenciyi okula kendisi getiren veliler öğrencinin okula alındığından emin 
olduktan sonra okul girişinden ayrılmalıdır.  Okul çıkışlarında da veliler aynı 
yerden öğrenciyi alabilirler.

Kendisi, aynı ortamda yaşayan aile üyeleri veya yakın temasta olduğu kişiler arasında 
COVİD-19 teşhis edilen tüm öğrencilerimizin bu bilgiyi okul doktoru ile paylaşması 
zorunludur. Bu öğrencilerimizin tedavi aşamalarının takibi ve işe dönüş tarihinin 
kararı ilgili kurul tarafından verilecektir.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun halihazırdaki kararları doğrultusunda yurtdışına 
çıkış yapan öğrencilerimizin dönüşlerinden itibaren 14 gün süre ile ev karantinasında 
olmaları zorunludur.

Ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp, ishal gibi 
hastalık belirtileri olan öğrencilerimizin bu durumda okula gelmemeleri, aynı gün 
içinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, teşhis ve istirahat raporlarını aynı gün 
içinde ilgili müdür yardımcısına bildirmeleri zorunludur.

Veliler öğrencilerimizin çantalarında yedek maske ve dezenfektan bulunmasını 
sağlamalıdır, İhtiyaç duyulması durumunda (maske lastiğinin kopması, kirlenmesi vb. 
durumlarda) okuldan da öğrencilerimize maske verilecektir.



DERSLİKLER VE 
ORTAK ALANLARIN HİJYENİ

Covid-19 tedbirleri ve uyulması gereken kuralların yer aldığı 
görsel yönlendirmeler (el yıkama, tıbbi maske kullanımı, okul 
içerisinde uyulması gereken kurallar vb.) öğrenciler ile personelin 
kolayca görebileceği genel kullanım alanlarına yerleştirilmiştir.

Öğrenci sıraları, eğitim araç gereçleri, kapı kolları, aydınlatma 
anahtarları, merdiven tırabzanları ve diğer el ile sık temas edilen 
ortak kullanım yüzeyleri rutin olarak dezenfekte edilecektir.

Tüm ortak alanlarda bulunan el dezenfektanı sayısı artırılmıştır.

Okula temin edilen ULV Sisleme Cihazı ile onaylı kimyasallar 
kullanılarak sisleme şeklinde belirli periyotlar ile hijyen 
uygulaması yapılacaktır.

Her teneffüs sonrası katın temizliğinden sorumlu personel 
tarafından düzenli olarak tuvaletlerin hijyeni sağlanacaktır. 
Lavabolarda anti bakteriyel köpük sabun kullanılacaktır.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının aldığı ortak 
kararlar doğrultusunda derslik ve atölyelerde sıra ve sandalyeler 
sosyal mesafe kuralları gözetilerek düzenlenmiştir. 



DERSLİKLER VE 
ORTAK ALANLARIN HİJYENİ

Okulun tüm alanlarının ve sınıfların taze hava ile oksijen oranının 
artırılması için sık sık havalandırılması sağlanacaktır.

Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara 
uygun ürün kullanılarak temizlik planlarında belirlenen sıklıkta 
temizlenecektir. Temizlik kontrol kayıtları ile de kayıt altına 
alınacaktır.

Havalandırma, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi 
araç gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve 
sterilizasyonu sağlanmıştır.

Kullanılmış maskeler belirlenen atık kutularına toplanarak imhası 
sağlanacaktır.

Okul binasında klima kullanılmayacak, tüm alanlar pencereler 
açılarak doğal havalandırma sağlanacaktır.

Okulda yapılması zorunlu tüm tören organizasyonları sosyal mesafe 
şartlarına uygun olarak gözden geçirilmiştir. Konuk konuşmacı, 
tören gibi öğrencilerin toplu halde katılacakları okul içi etkinlikler 
ile okul dışına düzenlenecek ünite gezileri belli bir süre için iptal 
edilmiştir. Bu etkinlikler online düzenlenmeye çalışılacaktır.

Ortak kullanım alanları olan spor salonu, konferans salonu, 
kütüphane, bilgisayar laboratuvarı ve tüm atölyelerin kullanımı 
hijyen koşulları göz önünde bulundurularak sınırlandırılmıştır.



Günlük rutin temizlik harici her hafta sonu detaylı temizlik 
yapılmaktadır.

Kütüphanede bulunan kitaplar okul sonrasında günlük olarak ULV 
Sisleme Cihazı ile dezenfekte edilmektedir.

Spor salonuna hijyen paspasına basarak giriş yapılmaktadır.

Spor malzemeleri düzenli olarak dezenfekte edilecektir. Öğrenciler 
yedek spor ayakkabıları olmadan salonunu kullanamayacaklardır.

Ortak alanlar da sınıflar gibi düzenli olarak dezenfekte edilecektir. 
Bu alanların girişlerine gerekli işaretlemeler ve el dezenfektanları 
konulmuştur.

DERSLİKLER VE 
ORTAK ALANLARIN HİJYENİ

Anasınıfında kullanılan tüm ders malzemeleri ve oyun araçları 
sıklıkla dezenfekte edilecektir.



TENEFFÜS VE BAHÇE KULLANIMI

Eğitim planlamasında teneffüs zamanları öğrencilere ders 
aralarında mola vermek ve sosyalleşmek açısından önemli bir 
yere sahiptir. Ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeni ile bu yıl 
teneffüsler farklı şekilde yapılandırılmıştır.

Öğrencilerimiz teneffüslerde toplu olarak farklı seviyelerdeki 
sınıflarla beraber hareket etmeyecek; öğretmen gözetiminde sıra 
ile bahçeye çıkacak kendilerine ayrılan alanları kullanacaklardır.

Bazı derslerin açık havada yapılması planlanmaktadır.

Teneffüste bahçeye çıkmayan öğrenciler için kendi sınıflarında 
uygun aktiviteler oluşturulacaktır.



VELİ GÖRÜŞMELERİ

Pandemi süresince okul binasına veli kabul edilmeyecektir.
Velilerimizin okula giriş konusunda talepte bulunmaması bu 
süreçte önemlidir.

Öğretmen-Veli görüşme saatleri ve toplu görüşme günleri 
Microsoft Teams üzerinden yapılacaktır.

Çok zorunlu koşullarda yapılacak fiziksel görüşmelerde, randevulu 
ziyaretçilerin güvenlikte kullanılan program üzerinden giriş çıkış 
saatleri takip edilerek gidiş noktası dışında herhangi bir yere 
uğramamaları ve belirlenen alanlar dışına geçiş yapmamaları 
beklenmektedir.



Okulumuz sağlık birimi tarafından çalışanlara ve öğrencilere 
pandemi süreciyle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

Revire her defasında sadece bir öğrenci kabul edilecektir.

Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı 
kullanılarak ellerin dezenfekte edilmesi zorunludur.

Öğrenciler revire maskesiz girmeyecektir.

Acil durumlar dışında revirde randevu ile hasta muayenesi 15 dk 
aralarla yapılacaktır.

Rahatsızlandığını ifade eden ya da sağlık sorunu olduğu 
gözlenen öğrencinin öğretmeni ve rehber öğretmeninin 
ortak koordinasyonuyla gerekli görüldüğü durumlarda revire 
yönlendirilmesi sağlanacaktır.

REVİR



Salgın Hastalıktan Korunma ve Yönlendirme Komitesi tarafından tüm 
çalışanlarımıza düzenli aralıklarla COVİD-19 pandemisi ve korunma 
yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılacaktır.

Revir zemin ve masa üstü temizliği her kullanım sonrası sodyum 
hipoklorit ile yapılacak, sık temas edilen yüzeyler ve sodyum 
hipoklorit kullanılması uygun olmayan tıbbi gereçler uygun 
dezenfektanlarla her kullanım sonrası dezenfekte edilecektir.

Revir yatakları, sedyelerinin üzerindeki kâğıt havlular tek 
kullanımlıktır ve her hastadan sonra atılacaktır.

Revir personelimiz her zaman hijyen kurallarına uygun kıyafetler 
içinde ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak hasta kabulü ve 
müdahalesi yapacaktır.

Mevcut korona hastalığının yaygınlığı sebebiyle öğrencinin 
fiziksel ya da diğer rahatsızlıkları olduğunda revirde uzun süre 
tutulmadan aile tarafından alınması gerekmektedir.

REVİR



YEMEKHANE

Öğrenciler yemekhanede masalarına geldiklerinde yemeğe hemen başlayacak 
şekilde yemek tepsisi hazır olacaktır.

Salata için açık büfe kaldırılmıştır. Diğer çeşitlerle beraber tepside hazır 
bulunacaktır.

Yemekhane oturum düzeninde sosyal mesafe gözetilerek aynı anda yemek 
yiyen öğrenci sayısı azaltılmış, masa ve sandalye yerleşimi çapraz oturma 
düzenine göre yapılmıştır.

Gün içindeki ders programı okulun üç grup halinde yemekhaneye inmesini 
sağlayacak şekilde oluşturulmuştur.

Tüm öğrenciler, yemeklerde sıra beklemeden doğrudan kendisi için belirlenmiş 
sandalyesine oturarak yemeğini yiyecektir.

Ekmek, yoğurt, baharat ve soslar tek kullanımlık olacak şekilde tepside hazır 
olacaktır. Bu dönemde açık su servisi yapılmayacak, kapalı ambalajlarda 
sunulacaktır.

Yemekhanede kullanılan tüm malzemeler (tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi) bulaşık 
makinesinde yüksek sıcaklıkta yıkanarak hijyenik hale getirilir.



YEMEKHANE

Her öğrenci kullanımından sonra yemek masaları ve sandalyeleri ile servis 
malzemelerinin dezenfeksiyonu sağlanacaktır.

Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve 
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.

Tüm yemekhane personelinin sağlık durumu sürekli takip edilecek, en ufak 
bir şüphede gerekli tedbirler alınacaktır.

Yemekhane personeli çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu 
ekipman ile hijyen hassasiyeti göstererek maske, eldiven, bone, önlük ve 
siperlik ile çalışacaktır.

Bütün gıdalar kapalı dolaplarda veya üzeri kapalı şekilde saklanıp, 
ürünler, hazırlık aşamalarında mutfak ortamında uzun süre bekletilmeden 
kullanılacaktır.

Tüm sebze ve meyvelerin bakteri ve virüsler ile diğer biyolojik ve kimyasal 
tehlike etmenlerine karşı etkili yıkanması sağlanacaktır.

Yemekhane ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve 
ekipmanın, tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak 
yapılacaktır.



Yemekhane girişlerine el dezenfektanları yerleştirilmiştir.

Mutfak girişlerinde hijyen paspasları kullanılmaktadır.

YEMEKHANE

Gün sonunda yemekhane ve dinlenme alanlarında ULV Sisleme Cihazı 
yöntemiyle detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

Malzemelerin okula girişi bir kişi tarafından yapılır ve ürünler haftada iki defa 
toplu olarak tedarik edilir.

Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır.

Yemekhane zemini her gün dezenfektanlı su ile yıkanacaktır.

Hazırlık aşamalarında mutlaka eldiven kullanılacak ve kullanılan eldivenlerin 
tekrar kullanılmadan bu işlem için düzenlenmiş atık kutusuna atılması 
sağlanacaktır.



SERVİSLER

Servis araçlarına binmeden önce tüm öğrencilerimizin ateşi temassız ateş ölçerlerle 
servis hostesi tarafından ölçülecek, ateşi 37 derece üzeri olan öğrenciler servise 
alınmayacaktır.

Araçlarda öğrenci ve personel için kolonya / el dezenfektanı hazır bulundurulacaktır. 

Servislerden yararlanan öğrencilerimizin seyahat süresinde maske kullanmaları, 
oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uymaları ve her gün aynı koltukta seyahat 
etmeleri zorunludur.

Tüm servis şoförü ve hosteslerinin servis hizmeti sırasında maske ve eldiven 
kullanımları zorunlu olacaktır.

Servislerde günlük / haftalık / aylık / dönemsel dezenfeksiyon sağlanacaktır.

Servis şoförlerine servise ilk binen personel tarafından ve sonrasında okula girişte 
ateş ölçümü yapılacaktır.

Aksi bildirilene kadar servis araçlarında klima kullanılmayacak, pencereler açılarak 
servisin sık sık havalandırılması sağlanacaktır.

Servis hostes ve şoförler, özel şoförler, diğer yardımcı personel sağlık ve güvenlik 
şartları kapsamında okul binalarına giriş yapamayacaklardır.

Okul çıkışında sevise binmeden önce tüm öğrencilerin ateşi ölçülür. Öğrencinin 
ateşi olması halinde servise bindirilmez. Okul izole alanında velisi tarafından 
alınmayı bekler.



DEZENFEKTE İŞLEMLERİ

Kullanılan Materyaller

• Alkol bazlı dezenfektan (24 saat kalıcılık)

• Klor bazlı dezenfektan (24 saat kalıcılık)

• Hidrojen Peroksit ve gümüş (Nano 50 - 24 saat kalıcılık)

• Gümüş formulasyon (NanoClear AG - 30 gün yüzey kaplama)

• Antimikrobiyal yüzey kaplama (Antimic - Yaklaşık 60-90 gün kalıcılık)

• Okulumuzda kullanılan tüm dezenfektanlar ve temizlik malzemeleri T.C Sağlık 
Bakanlığı onaylıdır. İnsanlara, hayvanlara ve bitkilere zarar vermez, çevre dostudur.

• Bitkisel içerikli nano teknolojik çözümler kullanılır.
• Dezenfektanlar, uygulandığı alanda bakteri, maya, mantar ve virüsleri kısa sürede 

yok eder. 
• Uygulanan yüzeylerde, en az 30 gün süresince etkin kalmaya devam ederek %100 

hijyenik yaşam alanları sağlar.
• Uygulama sonrası yaşam alanları 15-30 dakika içerisinde kullanıma uygun hale gelir.
• Amonyak, antibiyotik, triklozan veya başka bir kimyasal içermez. İnsan sağlığına 

zararlı içerik bulunmaz, alerji yapmaz.
• Organik tüm kötü kokuları yok eder.
• Renksiz ve kokusuzdur, uygulandığı alanlarda leke bırakmaz.
• Hayvan ve bitkilere zarar vermez, çevre dostudur.
• Tüm ürünler, T.C Sağlık Bakanlığı onaylıdır.
• Mikropları yok eder, bağışıklık geliştirmesine ve mutasyona neden olmaz. Üremesini 

durdurur.
• Mikropların biofilm oluşturmasını engeller.
• Zehir içermez, toksik değildir.
• Daha sağlıklı, güvenilir ve kolay temizlenebilir yüzeyler oluşturur.
• Gıda ile temas eden yüzeylerde kullanılmasında sakınca yoktur.

Kullanılan Dezenfektanlar



%100 Bitkisel İçerikli Nano Dezenfektan Nedir?

Nanoteknoloji Nedir?

• Nano, teknik bir ölçü birimidir ve herhangi bir birimin milyarda biri anlamına gelir.
• Nanoteknoloji ile 100 nanometreden küçük boyuttaki malzemeler modellenir ve 

düzenlenir.

%100 Bitkisel 
ve Vegan

Sıfır toksin
kimyasal

İnovatif
Teknoloji

Sıfır Atık,
Sıfır Emisyon

Antialerjik

Cilde zarar
vermez

Çevreye
Duyarlı

Çevreye
sıfır zararlı

%100 Bitkisel Nano Dezenfeksiyon Nasıl Etki Eder?

• Yüksek derecede bulaşıcı bakterileri, virüsleri, mantarları ve antibiyotiğe dirençli 

mikroorganizmaları yok eder.

• %100 biyolojikdir.

• Kimyasal madde içermez.

• Çevre dostudur.

• Toksik olmayan dezenfektan uygulamasıdır.

3 Basamaklı Etki Mekanizması;

• Hücre bölünmesini engeller.

• Enzimlerin besin taşımasını keser. 

• Hücre zarını ve plazmasını bozar.

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ



%100 Bitkisel Nano Dezenfeksiyon Etkinlik Sonuçları

Nanoteknolojik Yüzey Koruma Nedir?

Temas edilen yüzeyleri “Antimikrobiyal İğneler” ile kaplayarak ve yüzeye gelen 
mikropların hücre duvarını deler ve mikropları yok eder. Ürün uygulanıp kuruduktan 
hemen sonra etkisi başlar.

Yüzeyler üzerinde ince yapıda koruyucu bir tabaka oluşur. Bu yüzeylere bakteri ve 
virüslerin uzun süre tutunması engellenir.

Bakteri             %99,999              < 5 Dakika
Virüs                %99,999              < 15 Dakika
Mantar             %99,999              < 5 Dakika

           Etkinlik                Süre

Mikrop

Antimikrobiyal
iğneler

DEZENFEKTE İŞLEMLERİ



UYARILAR

Bu rehberde yer alan her türlü veri ve bilgi, Ulusal Otorite (Millî 

Eğitim Bakanlığı/Sağlık Bakanlığı/Bilim Kurullar vb.) ve/veya 

enfeksiyon kontrol komitelerince belirlenmiş/onaylanmış rehber 

öneri ve uygulamaların alternatifi olarak kullanılmamalıdır. 

Herhangi bir salgın hastalık döneminde bu rehberde yer alan şartlar 

dışında MEB ve diğer yetkili otoritelerce belirlenen kurallara (sosyal 

mesafe, izolasyon ve diğer hijyen ve sanitasyon) uyulması esastır. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü 

vb. otoritelerce belirlenen güncel kurallar takip edilmeli ve 

uygulanmalıdır.



Bu dökümandaki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığının web sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanır.


