
OKULDA ALINAN TEDBİRLERİ
KONTROL EDİN!

Personel h�jyen eğ�t�m� aldı mı?
 
Çalışanlar okula gel�nce üst değ�ş�m�
yapıyor mu?
 
Çocukların okula gel�nce üst değ�ş�m�
yapılıyor mu?
 
Çalışan �şe başlamadan önce ateş ölçüm
yapılıyor mu?
 
Öğrenc� okula g�rerken ateş ölçümü
yapılıyor mu?
 
H�jyen �stasyonları var mı?
 
Kurumun g�r�ş�nde ve herkes�n
göreb�leceğ� alanlarda öksürük ve
hapşırma kurallarını �çeren ve el
h�jyen�n�n önem�n� anlatan
af�ş/poster/tal�matlar asılı mı?
 
F�z�ksel mesafe kuralına uyuluyor mu?
 
Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo,
merd�ven korkulukları, musluk,
yemekhaneler, uyku ve d�nlenme
alanları, g�y�nme ve soyunma alanları,
kapı, g�b� ortak kullanım alanlarında
h�jyen şartlarına uyuluyor mu?
 
 
 

 Hayatımıza değ�ş�kl�kler katarak yen�
normalleşme sürec�ne adapte olmaya

çalışırken, hep�m�ze görevler
düşmekted�r.

 
Konu çocuklarımızın sağlığı olunca, 
okul-a�le �şb�rl�ğ�n� sürdürerek bu

sürec� sağlıkla geç�reb�l�r�z.

OKULA DÖNÜŞ
EBEVEYN

BİLGİLENDİRME 
REHBERİ

Ps�kososyal Müdaha B�r�m�



İy� b�r dezenfeks�yon doğru yapılan b�r yüzey tem�zl�ğ�
�le başlar.
Tüm yüzeyler�n sabunlu yada deterjanlı su �le s�l�nmes�
yeterl�d�r. Ancak s�l�necek yüzey çok k�rl� ya da b�rçok
k�ş�n�n temas ett�ğ� b�r yer �se % 70 alkol �çeren b�r
dezenfektan �le s�l�nmel�d�r.
Zem�nler, tuvalet, lavabo g�b� alanlar çamaşır suyu �le
sulandırılarak tem�zlenmel�d�r.
 B�r çok k�ş�n�n temas ett�ğ� yerler günde 3 kez sabunlu
su �le s�l�nmel� ve dezenfekte ed�lmel�d�r.
Mutfak �ç�n alınan sebze ve meyveler� genel h�jyen
koşullarına göre yıkamak yeterl�d�r.
 Her kapalı alanda olduğu g�b� tüm odalar ve mutfak
sık sık havalandırılmalıdır.
Mutfaklarda h�çb�r gıda açıkta bırakılmamalıdır. 
 Tüm çalışan personel�n (özell�kle mutfak ve tem�zl�k
personel�) h�jyen kurallarına ve f�z�k mesafeye d�kkat
etmes� ve gereken eğ�t�mler�n ver�lmes� gerekmekted�r.

Maskey� takar ve çıkartırken önce eller
mutlaka yıkanmalıdır.  Masken�n last�k

kısımlarına dokunmaya özen
göster�lmel�d�r.Çıkarılan maskeler bel�rlenen
pedallı tıbb� çöp kovalarına atılır. Kes�nl�kle

evsel atıklarla karıştırılmamalıdır. . 

DOĞRU VE UYGUN MASKE KULLANIMINA ÖZEN
GÖSTERİN

KORONAVİRÜS NEDİR?

Hastalık damlacık yolu ile bulaşmaktadır.

Hasta kişilerin hapşırık ve öksürük yolu ile

havaya saçtığı damlacıklardan, solunum

yoluyla alınması veya damlacıkların yere

inerken düştüğü yüzeylere (kapı kulpu,

asansör düğmesi, lamba düğmesi gibi) temas

edilip o ellerin ağız burun ve gözlere

dokunmasıyla bulaşmaktadır.

COVID-19’DA UYGUN TEMİZLİK VE
DEZENFEKSİYON

COVID-19  VİRÜSÜ 
 KORUNMA YOLLARI

Eller en az 20 sn boyunca su ve
sabunla yıkanmalı, su ve sabun

olmadığı durumlarda alkol �çer�kl�
el ant�sept�ğ� kullanılmalıdır.

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN

D�ğer �nsanlarla aranızda en az 1-1,5 metre
mesafe olmalıdır.

FİZİKSEL MESAFEYE DİKKAT EDİN

Doğru ve sağlıklı beslenme,
düzenl� egzers�z ve uyku �le

bağışıklık s�stem� güçlü
tutulmalıdır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLÜ TUTUN

OKULLARDA PANDEMİ TEDBİR
VE MÜDAHALE ÖNLEMLERİ

Çalışanlar, kuruma g�rmeden ve çalışma sırasında,
sıklıkla, en az 20 san�ye boyunca sabun ve suyla
eller�n� yıkamaları konusunda b�lg�lend�r�l�r. Su ve
sabuna er�ş�m olmadığı takd�rde alkol bazlı el
dezenfektanı kullanılır, dezenfektan ve d�ğer
�ht�yaçlardan oluşan h�jyen �stasyonları, ortak
alanlarda bulundurulur.
Çalışanların k�ş�sel tem�zl�ğ�ne ve h�jyen�ne özen
göstermes� beklen�r. Okula gel�nce farklı gömlek
g�ymeler� sağlanır. Çalışan �şe başlamadan önce/
çocuklar okula geld�kler�nde temassız ateş vücut
ısıları kontrol ed�l�r ve ateş� 37,5 ve üzer� olanların
tak�b� yapılır, �st�rahate yollanır. Çalışanlar ve
çocuklar �le �let�ş�mde sosyal mesafeye özen
göster�lmes� sağlanır. 
Kullanılan b�lg�sayar, tablet ya da başka �ş aletler�n�
kullanmadan önce ve kullandıktan sonra
dezenfekte eder.
Sosyal mesafeye uygun sınıf düzenlemeler� yapılır.
Uykuda 1,5 metre aralıkla ayakuçlu başuçlu uyuma
sağlanır.
Oyuncaklar dönüşümlü kullanılır. Kullanılan
oyuncaklar her akşam dezenfekte ed�l�r.
Çalışanlar ve çocuklar �ç�n tek kullanımlık mend�ller
ve r�skl� atıklar �ç�n ayrı çöp kutuları/torbaları
sağlanır.
Vel�ler�n sosyal mesafeye uyarak, bell� b�r alana
kadar gelmes� sağlanır. B�r süre vel� toplantısı,
doğum günü, özel gün, serg� vb etk�nl�kler
yapılmaz. Çalışanların z�yaretç� kabulü ve kargo
kabulü olmaz.
Sık aralıklarla mekanlar doğal yolla havalandırılır.
Yemekhanelerde ve d�ğer ortak alanlarda
havalandırma ve h�jyen sağlanır.

 
Salgını önlemen�n en �y� yolu bakter� ve v�rüse maruz
kalmaktan kaçınmaktır. Salgın/COVID-19’un kuruma
ulaşmaması �ç�n önley�c� tedb�rler derhal alınır, alınan
tedb�rler salgın/ COVID-19'un yayılmasını engeller

veya yavaşlatır. Kurumda tedb�ren aşağıdak� hususlar
d�kkate alınır;


