
  EĞİTİM : 

 Kuruluştaki idareci, öğretmen, öğrenci ve diğer personele hastalıkların bulaşmasına 

yönelik eğitim verilmeli ve  katılım kayıtları muhafaza edilmelidir. Eğitim sonrası 

kişilerin davranışları izlenmeli ve takip  edilmelidir.  Gerektiğinde eğitimler 

tekrarlanmalıdır. Yemekhane ve temizlik personeli görev öncesi eğitilmelidir. 
 

   Eğitimlerde; 

a. SEKÖ (Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri) 

b. BBÖ (Bulaş Bazlı Önlemler) 

c. Salgın Hastalık Yayılımı 

d. Kişisel Hijyen 

e. El Hijyeni 

f. KKD kullanımı konularına değinilmelidir. 

   Temizlik Personeli eğitiminde; temizlik öncesi, sırası ve sonrası dikkat edilecek 
hususlar, kullanılan temizlik kimyasalının tehlikeleri, atık toplanması ve imhası 
konuları da verilmelidir. 

               NİŞANTAŞI ANADOLU LİSESİ                                              

 COVİD-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ENFEKSİYON ÖNLEME 

               ÖĞRETMEN-ÖĞRENCİ VE VELİ EĞİTİMİ 
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COVİD-19 BELİRTİLERİ 

COVID-19  farklı kişileri farklı şekillerde etkilemektedir. Enfekte kişilerin çoğu, hafif ila orta düzeyde 
semptomlar geliştirmekte ve hastaneye kaldırılmadan iyileşmektedir. 

        En yaygın semptomlar: 

                * Ateş 

                * Kuru öksürük 

                * Yorgunluk 

       Daha seyrek görülen semptomlar: 

                * Ağrı ve sızı 

                * Boğaz ağrısı 

                * İshal 

                * Konjunktivit (göz akını örten şeffaf dokunun ve göz kapaklarının içinin iltihaplanmasıdır.) 

                * Baş ağrısı 

                * Tat alma veya koku duyusunun kaybı 

                * Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi 

       Ciddi semptomlar: 

                * Solunum güçlüğü veya nefes darlığı 

                * Göğüs ağrısı veya göğüste baskı 

                * Konuşma veya hareket kaybı 

 Ciddi semptomlar gösteriyorsanız derhal tıbbi yardım alın. 

 Doktorunuzu veya sağlık tesisini ziyaret etmeden önce mutlaka telefonla arayın. 

 Hafif semptomlar gösteren ve başka bir sağlık sorunu olmayan kişiler, tedavi sürecini evde geçirmelidir. 

Virüsle enfekte olan kişiler ortalama 5-6 gün içinde semptomları göstermeye başlar. Bununla birlikte, bu 
süre 14 günü bulabilir. 
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Tanımlar ve Kısaltmalar 
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Antisepsi: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. 
Antiseptik: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldüren kimyasal 
maddelerdir. El hijyeni için %70 alkol içeren kimyasallar tercih edilir.  
Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerindeki hastalık yapan mikroorganizmaların 
çoğunun öldürülmesi işlemidir. Dezenfeksiyonun etkinliği ancak öncesinde 
temizlik yapıldığında sağlanabilir.  
Dezenfektan: Cansız yüzeylere uygulandığına mikroorganizmaların (bakteri, 
virüs, mantar) çoğunu öldüren ürünlerdir. 
 El Hijyeni: El yıkama veya el antisepsisi işlemlerini içerir. 
 İzolasyon: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı 
insanlardan ayırma yöntemi. 
 Sosyal Mesafe: Fiziksel mesafe olarak da adlandırılabilir. Bir arada yaşamayan 
kişilerin arasında korunması gereken güvenlik mesafesidir. Güvenli mesafeyi 
belirlemek için 1,8 metre, 6 feet, iki kol mesafesi, 3-4 adım gibi ölçüler 
kullanılabilir. Kalabalık ortamlarda güvenli mesafenin 1 metre altında olmaması 
önerilmektedir.  
Sterilizasyon: Mikroorganizmaların tamamının öldürülmesi işlemidir. 
Temizlik: Yüzeylerden gözle görünen kirin uzaklaştırılması işlemidir. Tek başına 
mikroorganizmaları öldürmemekle birlikte, virüs dahil tüm mikroorganizmaların 
miktarını azaltarak enfeksiyon riskini azaltır. 
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Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)  

Enfeksiyon  Önleme ve Kontrol Eylem   Planlaması 

SEKÖ; Bulaşıcı ajanların bilinen/bilinmeyen kaynaklardan bulaşma 

riskini azaltmak için alınan  gerekli kontrol önlemleridir. SEKÖ; tüm 

personel tarafından dikkatle uygulanmalıdır. Bu  önlemler şu şekildedir. 

a. El hijyeni uygulaması yaygınlaştırılmalıdır. 

b. Alınan tedbirlere uygun hareket edilmelidir. 

c. Fiziki mesafe korunmalıdır. 

d. Uygun KKD kullanılmalıdır.(Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve 

güvenlik riskine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla 

tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemedir.) 

e. Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır. 

f. Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulmalıdır. 
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 KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ  



Bulaş Bazlı Önlemlerin (BBÖ) Planlanması 

SEKÖ, bulaşıcı bir ajanın çapraz bulaşmasını önlemek için tek başına yetersiz olduğunda 

BBÖ  uygulanır. BBÖ, bilinen veya şüpheli bir enfeksiyöz etken ile enfekte olan bir hastaya 

hizmet  sunumu sırasında gerekli olan ek enfeksiyon kontrol önlemleridir. 

BBÖ, Bulaşıcı etken bulaş yolu ile kategorize edilir. Bu önlemler genel olarak hijyen ve  

sanitasyon (hijyenik ve sağlıklı koşulların oluşturulması ve korunması) kaynaklı salgın hastalık 

şüphe edilmiş veya tanısı almış kişilerle temas sırasında ve  sonrasında yapılacak işlemlerdir. 

a. Kişinin izole edilmesinin ve izole kalmasının sağlanması 

b. Kişiye müdahale dahil, kontamine materyallerle iş ve işlem yapılırken uygun KKD 

kullanılması 

c. Kontamine malzeme ve alanlar için uygun dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması 

d. El Hijyeni sağlanması 

e. Hastalık şüphesi veya tanı almış kişinin bulunduğu ortamın havalandırılmasının ve 
uygun şekilde temizlenmesinin sağlanması. 

KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ 
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El Hijyeni 

   El hijyeni, SEKÖ’de en kritik unsur olup, enfeksiyon bulaşmasını    

önlemek için gereklidir. Mümkün  olan noktalarda el yıkama imkanı 

sağlanmalı, bu mümkün değilse %70 Alkol bazlı antiseptik  madde ile 

temizlenmelidir. 

   El hijyeni sağlanmadan önce 

      Kollar sıvanmalı 

     Bilezik, yüzük vb. takılar çıkarılmalı 

     Tırnaklar temiz ve kısa olmalı, takma tırnaklar çıkarılmalı 

     Ciltte yara, kesik vb. varsa su geçirmez bir tampon ile kapatılmalıdır. 
 

   El Yıkama ve Ovalama Tekniği 

  Ellerin sabun ve su ile yıkanması. 

  Ellerin Antiseptik ile Temizlenmesi   

UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER 

6 



7 



8 



9 



Solunum Hijyeni ve Öksürük/Hapşırık Adabı “Yakala, Çöpe At, 
Öldür(Betrataraf et)” 

  *Solunum hijyeni ile ilgili afişler sık kullanılan alanlara asılmalıdır. 

  *Öksürme, hapşırma, burun  temizliği için tek kullanımlık mendil 

kullanılmalı ve mendil en yakın atık kumbarasına atılmalıdır. 

  *Kağıt mendil, sensörlü/pedallı ekipman temin edilmelidir.  

 *Mendil kullanımı sonrası eller  yıkanmalı veya antiseptik ile 

temizlenmelidir. 

UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER 
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 ÖKSÜRÜK HAPŞIRIK ADABI 
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BİLGİLENDİRME FORMU TAAHHÜTNAME 

 

 

*Velilerimize, Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi, 
Enfeksiyon Önleme Kılavuzu’nda yer alan 

 ‘’ Bilgilendirme  Formu ve Taahhütname’’ iletilecektir. 

 

 *Çıktısı veli tarafından imzalanarak, okul yönetimine teslim 
edilmesi gerekmektedir. 
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TEMASLI Olmak Nedir? 

 
COVID-19 hastasıyla: 
  Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis 

vb. ulaşım araçları) 1 metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler, 
 Aynı kapalı ortamda (hastane veya banka bekleme salonları, otobüs, servis 

vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler, 
  1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz yüze kalan 

kişiler 
  COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre  maske 

takarak bulunmuş kişiler. 
      Kaynak: Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi (14.4.2020) 
 
 
 Sorgulamada kendisi ya da bu dönemi evde birlikte geçirdiği kişilerin:  
 Covid-19 belirtileri   
 Yurtdışı seyahat bilgisi   
 Son 14 günde Covid-19 tanısı ya da şüphesi olan kimse ile teması 
 Sorgulama sonrasında COVID-19 hastalık şüphesi bulunan kişinin 184’ü 

araması ya da bir sağlık kurumuna başvurması, okul tarafından istenir. 
 Kişinin durumu netleşinceye kadar evde ya da hastanede izolasyonu 

sağlanır ve takip edilir. 
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 2.1.1. Okulda Bulunan Bir Kişide COVID-19 Hastalık Şüphesi Oluşması 

 
 Okul sınırları içindeki çalışan, öğrenci ya da ziyaretçilerden birinde ateş, 

öksürük ya da solunum sıkıntısı gibi belirtiler ortaya çıkarsa: 
  Durumu ilk gözleyen kişi, okul sağlık birimini haberdar eder. 
 Sağlık birimi, bu belirtileri gösteren kişiyi belirlenmiş okul izolasyon 

alanına yönlendirir. 
 Öğrenci ise velisine, erişkin ise kendisine bilgi verilerek Sağlık Bakanlığı 

İletişim Merkezi 184 ile irtibata geçmesi sağlanır. Buradaki yetkilinin 
verdiği talimatlara uymaları ve en kısa sürede okuldan ayrılmaları istenir. 

  Öğrenci ya da çalışan okuldan ayrılana kadar izolasyon alanında bekletilir. 
  Kişisel koruyucular olsa da kapalı ortamda birlikte beklenilmez. 
  İzolasyon alanı boşalınca havalandırılır ve dezenfekte edilir. 
  Çalışan ya da öğrencinin okul sınırları içinde bulunduğu mekânlar, 

kimlerle ne süre ile temas ettiği bilgisi liste şeklinde tutanak altına alınır. 
 Sağlık birimi kişinin Covid-19 tanısı alıp almadığını takip eder. Çalışan ya da 

öğrenci Covid-19 değilse bile sağlık kuruluşundan “okula dönüşünde 
sakınca olmadığına dair hekim raporunu okula teslim  ettikten sonra okula 
devam edebilir. 
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       COVID-19 Tanısı Alan Çalışan ya da Öğrencinin  
                        Tedavi Sonrası Okula Dönüşü  

 

•  Tedavisi yapılan çalışan ya da öğrenci, ilgili sağlık kuruluşu 

tarafından “okula dönmesinde sakınca olmadığına dair raporu ile 

okula kabul edilir. 

 

 

•  İlgili idareci akışın gerçekleşmesini sağlar. 
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GENEL TALİMATNAME 
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ÖNLEM ALMAK HAYAT KURTARIR. 
ÖNLEM ALIN Kİ… 

46 


