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SULTAN FATİH EĞİTİM KURUMLARI PANDEMİ TEDBİRLERİ 

Sultan Fatih Eğitim Kurumları Bilim Kurulu  

COVID-19 pandemi sürecindeki hijyen ve sağlık güvenliği çalışmalarımız kapsamında sadece 

salgın/küresel salgın süreçlerinde değil, okul yaşamının bütününde de, okulumuz öğrenci ve 

çalışanlarına yönelik koruyucu sağlık politikalarının belirlenmesi ve denetlenmesi hususunda 

okulumuza öneriler geliştirmek üzere  Sultan Fatih Eğitim Kurumları Bilim Kurulu’nun  

oluşturulmasına karar verilmiştir.  

Sultan Fatih velilerinden oluşacak uzman hekimlerin katılım ve desteğinin Okulumuzu daha güvenli 

bir yaşam alanına dönüştüreceğine ve bizleri güçlendireceğine inanmaktayız. 

Sultan Fatih Eğitim Kurumları Bilim Kurulu Üyeleri 

Prof.Dr. Mehmet Fadlullah AKSOY              KBB Hastalıkları Anabilim Dalı 

Doç Dr. Ömer Faruk ÇALIM KBB                Anabili Dalı 

Uzm. Dr. Zeynep EĞRİ KANSU                   Göğüs Hastalıkları   

Öğr.Gör.Dr.Muhittin ÇALIM                         İlk ve Acil Yardım Programı Anabilim Dalı 

Öğr. Gör. Dr Erol ŞENTÜRK                         KBB Hastalıkları Anabilim Dalı 

Uzm.Dr. Merve Adile CELEP KIYAK          Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 

Sultan Fatih Eğitim Kurumları COVID 19  Eylem Planı 

Salgın sürecinde tüm öğrencilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı için almış olduğumuz tedbirler şu 

şekilde özetlenebilir: 

 Okulumuz öğrenci veya personelinde Covid 19  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 uyarınca sürdürülerek en hızlı ve etkin bir şekilde 

uygulanmak üzere oluşturulmuştur. 

 Okulumuzda ateş, öksürük, burun akıntısı, bulantı-kusma, ishal, nefes darlığı, halsizlik gibi 

herhangi bir hastalık belirtisine sahip öğrencimiz ya da personelimiz olması durumunda derhal 

revirimize yönlendirilecek; öğrencimiz ise velisine ulaşılarak teşhis ve tedavi süreçleri 

başlatılacaktır. Öğrencilerimiz veya personelimiz tekrar sınıflarına ya da görevlerine dönmeden 

tedavi süreçleri sona erene kadar evlerinde dinleneceklerdir. 

 Hastalıkların izlenmesi açısından günlük yoklamalar ve teşhis raporları öğrenci işleri ve 

revirimiz tarafından Hasta Takip Sistemi üzerinden takip edilecektir 

 Covid 19 ile ilgili aileniz veya temasta olduğunuz kişilerde kuşkulu vaka tanımı, karantina, 

teşhis ve tedavi süreçleri yaşanması durumunda süreci takip edebilmek ve gereğinde sizlere 

destek olabilmek adına oluşturulan epidemic@sultanfatih.k12.tr adresine siz velilerimizin bilgi 

vermesi gerekmektedir. Hasta takibi aynı zamanda buraya göndermiş olduğunuz bilgiler 

üzerinden de gerçekleşecektir.  



 Okula dışarıdan ziyaretçi ve veli girişi yapılmayacak, zorunlu hallerde girişte belirlenmiş olan 

ziyaretçi odasında görüşme yapılarak tüm hijyen kurallarına uyulacaktır. 

Okulumuzda günlük, haftalık, aylık ve tatil dönemi temizlik süreçleri ve iş planları, İSİG (İş Güvenliği 

İş Sağlığı) kapsamında takip edilmekte, değerlendirilmekte ve gerektiğinde iyileştirilmektedir. 

Kampüs Genel Hijyen Önlemleri. 

 Tüm kampüs içinde, düzenli aralıklarla temizlik, dezenfeksiyon, havalandırma işlemleri 

yapılacaktır. 

 Tüm çalışanlara zimmetli olarak birer adet yüz siperliği verilecek olup günlük olarak maske, 

dezenfektan ve kolonya tedariki sağlanacaktır.. 

 Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Düzenli 

kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanacaktır.. 

 Klima sistemlerinde filtre bakımları ve asansörlerde fan bakımları düzenli olarak yapılacaktır. 

 Okul girişinde, ofislerde, toplantı salonlarında, yemekhane ve servislerde sosyal mesafe 

kuralları uygun şekilde işaretlenmiş ve uyarı levhaları okulun gerekli her alanına 

yerleştirilmiştir. 

 Tüm ortak alanlardaki panolara ve tuvaletlere hijyen kuralları ve uygulamalarına yönelik 

bilgilendirici afişler asılmıştır. 

 Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, Okul içerisinde çeşitli noktalara 

yerleştirilmiş bulunan “maske ve eldiven özel atık kutularına” atılacak, usulüne uygun imha 

edilecektir. 

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

 Yemekhane, servis, temizlik ve temizlik çalışanlarına da eğitim verilerek kurumun çalışma ve 

hijyen kriterlerine uymalarının temini sağlanacaktır. 

 Spor salonları, yüzme havuzu, laboratuvarlar, konferans salonu gibi ortak alanlar 

kullanılmayacak olup kullanım gerekliliğinde sanitasyona uyarak kullanım planı yapılacaktır. 

 Dışarıdan gelen kişisel kargolar kampüsümüze kabul edilmeyecektir. Çiçek gibi gönderimler 

ve gıda siparişleri de  bu dönemde kampüse kabul edilmeyecektir. Kuruma dışarıdan gelen 

kargo, paket, zarf vb. evraklar sterilize edilecektir. 

 Öğrenciler girişte ateşleri ölçülerek viralenfeksiyon belirtileri olan(boğaz ağrısı, ateş, hapşırık, 

kırgınlık, eklem ağrısı)öğrenciler okula alınmayacaktır 

 Anaokulunda sınıf mevcutlarımız her öğrenciye en az 3 m2  bir alan düşecek şekilde 

planlanmıştır. 

 Anaokulu açık hava parkımızda etkinlikler uygulanabilecektir. 

 Anaokulu öğrencileri kampüs ortak yemekhanesinde değil, kendi katlarında planlanan alanda 

yemek yiyeceklerdir. 

 Kullanılan montessori materyalleri ve oyuncaklar düzenli olarak dezenfekte edilecektir. 

Servis 

 Öğrenciler servise binmeden hostesler tarafından ateşleri ölçülerek viralenfeksiyon belirtileri 

olan(boğaz ağrısı, ateş, hapşırık, kırgınlık, eklem ağrısı)öğrenciler servise alınmayacaktır. 

 Servis kullanan öğrencilerin yolculuk esnasında maske takmaları zorunlu olacaktır. 

 Hostesler yolculuk sırasında, maske ve siperlik takacaktır. 

 Servislerde günlük/haftalık/aylık/dönemsel dezenfeksiyon sağlanacaktır. 

 Servis araçlarında klima kullanılmayacak olup servisin sık sık havalandırılması sağlanacaktır. 

 

 

 



 

Revir 

 Revir personelimiz her zaman koruyucu kıyafetler içinde ve dezenfeksiyon kurallarına uyarak hasta 

kabulü ve müdahalesi yapacaktır. 

 Tıbbi atıklar özel torbalarında/kaplarında özel bir bölgede muhafaza edilerek haftada en az bir kez 

belediyeye teslim edilecektir. 

 Revir ortamı sık sık havalandırılacaktır. 

 Revir yatakları, sedyelerinin üzerindeki kağıt havlular her hastadan sonra atılacaktır. 

 Revir zemin ve masa üstü temizliği her üç saatte bir %10 sodyum hipoklorid ile yapılacak, sık temas 

edilen yüzeyler ve sodyum hipoklorid kullanılması uygun olmayan tıbbi gereçler uygun 

dezenfektanlarla iki saatte bir/kullanım sonrası dezenfekte edilecektir. 

 Acil durumlar dışında revirde randevu ile hasta muayenesi yapılacaktır. (15 dakikalık aralarla) 

 Revire her defasında sadece bir hasta kabul edilecektir. 

 Okul doktorumuz ve hemşiremiz tarafından tüm çalışanlarımıza düzenli aralıklarla COVİD-19 

pandemisi ve korunma yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılacaktır. 

Yemekhane 

 Yemekhane ve kantindeki oturma planı, çapraz oturma planına göre düzenlenmiştir.  

 Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı 

sağlanacaktır. 

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

sağlanmaktadır. Gün sonunda yemekhane ve kantinde çamaşır suyu ve sprey ile detaylı temizlik ve 

dezenfeksiyonu yapılacaktır. 

 Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanacak olup, tüm paketli gıdaların 

paketleri silinecektir. 

 Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılacaktır. 

 Çatal, kaşık, bıçak, peçete ve kürdan tek kullanımlık kişiye özel olarak poşetlenecek, tuz ve karabiber 

de tek kullanımlık küçük poşetlerde dağıtılacaktır. 

 Salata ve yoğurt gibi yiyecekler açık büfe kaldırılmıştır. 

 Anaokulu yemeklerini kendi katlarında yiyecektir.  

 Parmak tanılama sistemi değiştirilerek göz tanıma sistemine geçilecektir. 

Sınıflar 

 Sınıflarımızdaki çiftli sıralar kaldırılarak sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde tekli sıralar 

getirilmiştir. 

 Sınıflarımız(sıra, masa, kapı kulbu, zemin)her gün yapılan düzenli temizliğin yanı sıra düzenli 

periyotlarla dezenfekte edilecektir. 

 Sınıflarımız gün içinde ve gün sonunda sık sık havalandırılacaktır. 

 Her teneffüste ve gerekli duyuldukça bütün el teması olan yüzeyler (kapı kolları, çeşmeler, 

masalar) ve lavabolar  dezenfekte edilecektir. 

   Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon    Önleme 

Kılavuzunu görmek için ;          

https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_07/28153704_ETM_KURUMLARI_KILAVUZ_BASKI_4.pd

f        bakabilirsiniz. 
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