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COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİ (CORONA VİRÜS) ACİL DURUM EYLEM PLANI
1. GİRİŞ
1.1 Genel Bilgiler
Bu plan dünya genelinde görülen COVİD-19 hastalığının etkeni, bulaşma yolları
ve korunma yöntemleri konusunda okul personelinin, öğrencilerin, velilerin ve
ziyaretçilerin bilgilendirilmesi, eğitilmesi ve uygulanacak önlemlerin
belirlenmesi amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığının COVİD-19 Rehberi esas alınarak
hazırlanmıştır.
Okulumuzda COVİD-19 şüpheli hasta/hastaların fark edilmesi durumunda
uygulanacak korunma önlemleri ve izlenecek süreçleri içermektedir. Yeni
ortaya çıkan bilgiler ve durumlara bağlı olarak bu planın güncellenmesi
hedeflenmektedir.
2. AMAÇ ve HEDEFLER
2.1 COVİD-19 Eylem Planı Amacı
 COVİD-19 hastalığında etkilenecek personelin hastalığı tanımalarını,
rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere en uygun şekilde
hazırlık yapmalarını ve koordinasyon içinde hareket etmelerini yardımcı
olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamaktır.
 COVİD-19 hastalığı etkeni, bulaşma yolları, alınacak önlemler hakkında
bilgi vermek; COVİD-19 vakası veya daha önce temas etmiş kişi ile
karşılaşıldığında izlenmesi gereken strateji ve uygulama şekilleri hakkında
yol göstermek amacıyla tüm okul personeli, öğrenciler, veliler ve
ziyaretçiler için hazırlanmıştır.
 Olası bir COVİD–19 vakası görülmesi durumunda kurum personelinin;
koordineli ve zamanında hareket edebilmeleri ve şüpheli
hasta/hastaların fark edilmesi durumunda neler yapması gerektiğini
hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

2.2 COVİD-19 Eylem Planı Hedefleri

 COVİD-19 pandemisine karşı hazırlık ve faaliyet planlarının temelini
oluşturacak teknik bilgileri sunmak,
 COVİD-19 pandemisine karşı yapılacak çalışmaların etkinliğini artırmak
amacıyla pandemi ortaya çıkmadan önce gerçekleştirilmesi gereken
faaliyetleri belirlemek ve önerilerde bulunmak,
 COVİD-19 pandemisi sırasında kamu ve özel kuruluşlar arasındaki iş
birliğini, kuruluşların rollerini, sorumluluklarını ve yapılması gereken
çalışmaları belirlemek,

3. KAPSAM
COVİD-19 pandemisinin bulaşmasını engellemeye yönelik olarak alınacak tüm
önlemleri kapsar.
4. SORUMLU KİŞİLER
Okul yönetimi, öğretmenler ve okul personeli başta olmak üzere bu süreçte
görev alacak kişiler YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HAZIRLIK/YÜRÜTME EKİBİ
aşağıda belirtilmiştir.
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YENİ KORONAVİRÜS (COVİD-19) HAZIRLIK/YÜRÜTME EKİBİNİN GÖREVLERİ;
1.
2.
3.
4.
5.

Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek,
İşyerindeki hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütmek
Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine etmek,
Acil durum eylem planını güncel tutmak,
Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina doğrultusunda ALO 184
Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane
ile iletişime geçilmesini sağlamakla yükümlüdür.

OKULUMUZDA KORONAVİRÜSE KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
1. SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME
Şuanda Covid-19 u önlemek için bir aşı bulunmamaktadır. Salgını önlemenin
en etkili yolu, virüse maruz kalmaktan kaçınmaktır. Covid-19 u okulumuzdan
uzak tutmak için önlemler almak virüsün yayılmasını engeller veya
yavaşlatır.
Okulumuzda aşağıdaki hususlar dikkate alınacaktır;
 Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle kontrol
edilmelidir.
 İşyeri genelinde çalışanların sosyal mesafesini sağlamak için uygun bir
çalışma modeli geliştirilmelidir.
 Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık
ortamlardan uzak durulmalı ve maske takılmalıdır.
 Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve
hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan
afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer
alanlara asılmalıdır.
 Maske, eldiven gibi atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalıdır.
 Çalışanlar, okul ortamına girmeden ve çalışmaları sırasında en az 20
saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları konusunda
bilgilendirilmelidir. Su ve sabuna erişim olmadığı takdirde alkol bazlı bir
el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlenmeleri sağlanmalıdır.
 Okulda çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri
bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortam
alanlarda bulundurulmamalıdır.
 Bir çalışanın covid-19 olduğu tespit edilirse maruz kalan kişi derhal tek
başına izole bir odaya alınmalı sağlık kuruluşları ile irtibata geçilmelidir.
2.TEMİZLİK VE HİJYEN
 Okulda mümkün olduğunca çalışanların yakın temasta bulunmaları ve
ekipman, araç gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir.
 Çalışanların maskelerinin belirli aralıklarla değiştirilmesi sağlanmalıdır.
 Yüzeylerin, ekipmanların, kapıların, oyun parkının, tuvaletlerin,
oyuncakların hijyen şartlarına uygun şekilde temizlenecektir.
 Eller yüz bölgesine temas ettirilmemelidir.
 Eller sık sık yıkanmalıdır.
 Iş yerine ziyaretler kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler alınmamalıdır.
 Okul servislerinin dezenfeksiyonu düzenli aralıkla yapılmalıdır.
 Temizlik malzemeleri her bölüm için ayrı olmalıdır.
 Temizlik malzemeleri ıslak kalmamalıdır.
 Zemin ve koridorlar gün içersinde bir kez deterjanlı su ile silinmeli, gün
sonunda derin temizlik yapılmalıdır.
 Tüm alanların sık sık havalandırılması gerekmektedir.
COVİD-19 OLDUĞUNDAN ŞÜPHELENİLEN VEYA TEYİT EDİLEN BİRİ VARSA;

 Olası maruz kalma kriterleri hakkında YENİ KORONAVİRÜS
HAZIRLIK/YÜRÜTME EKİBİni bilgilendirerek, Sağlık bakanlığının
tavsiyelerine uyulmalıdır.
 Hastalık belirtisi bulunan kişi derhal tek başına izole bir odaya alınmalı ve
gerekli tedbirler alınarak en yakın sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek
sevki sağlanmalıdır.
TOPLANTILARLA İLGİLİ TAVSİYELER
 Mümkünse toplantılar ertelenmeli veya video konferans olarak
yapılmalıdır. Veya daha az katılımcı ile yapılmalıdır.
 Toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında temizlik ve havalandırma
yapılması sağlanmalıdır.
 Katılımcılara el dezenfektanı ve tek kullanımlık mendiller tedarik
edilmelidir.
 Katılımcıların iletişim bilgileri kayıt altına alınmalıdır.
 Toplantı başlarken el sıkışmadan selamlaşma yapılması sağlanmalıdır.
 Katılımcıların arasında sosyal mesafe kuralına uyulması gerekmektedir.
 Mümkün olduğunca pencere ve kapılar açık olmalıdır.
TOPLANTIDAN SONRA
 Tüm katılımcıların iletişim bilgileri bir ay boyunca saklanmalıdır.
 Toplantıdaki bir şüpheli COVID-19 vakası olarak izole edilmişse, tüm
katılımcılara bunu bildirmeli ve 14 gün boyunca semptom yönünden
izlenmesi tavsiye edilmelidir.
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