PANDEMİ DÖNEMİ EĞİTİM VE TEDBİR
AŞAMALARI

Sayın Velilerimiz, Sevgili Öğrencilerimiz ve Değerli Çalışanlarımız
COVİD-19 pandemisi ülkemizi ve dünyayı etkisi altında tutmaya devam ediyor. Batı Koleji ailesi olarak T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, T.C. Sağlık Bakanlığı ve
Türk Standartları Enstitüsü’nün birlikte hazırladığı COVİD-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunda belirlenen tedbir ve kurallara tam
anlamıyla uymaktayız.

Yeni normalleşme sürecinde sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla hepimizin önemli
görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Hazırlanan bu kılavuzda kurumumuz tarafından alınan tedbirler ve uyulması gereken kurallar yer almaktadır.
Öncelikli hedefimiz öğrencilerimiz başta olmak üzere her birimizin sağlığını tehdit edebilecek riskleri ortadan kaldıracak tedbirleri karşılıklı olarak
alabilmektir. Bu durum da okul dışı zamanlarda sağlık açısından sizlerin de azami dikkati gerekmektedir.

İçinde bulunduğumuz dinamik süreçte alınan önlem ve tedbirlerde değişikler gerekebilir. Süreç içerisinde gerekli değişikler yapılarak sizlerle

paylaşılacaktır. Hepimizin bu kılavuzda belirtilen konulara titizlikle uyması, bu sürecin atlatılması, olası risklerin azaltılması ve sağlıklı okul ikliminin
devamlılığının sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.
Saygılarımızla.

Pandemi Döneminde Yeni Normal Dönem Hazırlıkları
2020-2021 Eğitim- öğretim yılı boyunca alınacak tedbirleri belirlemek amacıyla, süreci denetlemek, gerekli düzenlemeleri yapmak ve geliştirmek
amacı ile COVİD-19 Takip ve Denetleme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon COVİD-19 eylem planını hazırlamıştır.

Eylem planı kapsamında;

✓ Standart Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem (SEKÖ) Planlaması,
✓ Bulaş Bazlı Önlemlerin (BBÖ) Planlanması,
✓ Temizlik ve dezenfeksiyon planlaması,
✓ Kurumda kullanılacak alanlarda (sosyal alanlar, derslikler, idari birimler…) gerekli tedbirlerin belirlenmesi,

✓ Kişisel koruyucu donanımların (KDD) kullanılması,
✓ Veli, öğrenci ve öğretmenlerin COVİD-19 ile ilgili bilgilendirilmesi,
✓ Tüm çalışanların görev alanları ile ilgili bilgilendirilmesi,
✓ Okula giriş çıkışlarda alınması gereken tedbirler belirlenmiştir.

Okul Faaliyete Geçmeden Önce Alınan Önlemler
✓ Okul temizlik planı T.C. Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı kılavuz esas alınarak yapılmıştır.
✓ Kullanılacak olan temizlik ürünleri ve hangi alanlarda kullanılacağı T.C. Sağlık Bakanlığının ve T.C. Milli Eğitim
Bakanlığının yönetmelikleri esas alınarak dezenfekte edilmiştir.

✓ Okulumuzda tüm kullanım alanlarında (derslik, koridorlar, tuvaletler, spor salonları, mescitler, kantin) giriş çıkışlarına el
antiseptikleri yerleştirilmiştir.
✓ Tüm koridorlara, sınıflara ve tuvaletlere kapaklı ve pedallı atık kumbaraları yerleştirilmiştir.
✓ Gün içinde çok sayıda teması olan (kapı kolları, armatörler) alanlar belirlenmiştir. Temizlik ve dezenfeksiyonu için
kuralları belirlenmiş ve kontrolü için personel görevlendirilmiştir.
✓ Derslik, toplu kullanım alanları, sosyal alanlar ve idari birimler sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenmiştir.
✓ Asansör kullanımı kısıtlanmıştır.

✓ Su sebilleri kaldırılmış tek kullanımlık sulara geçilmiştir.
✓ Okul kantininde sıcak içecek ve yiyecekler kaldırılmıştır.
✓ Öğrencilerin oturma planları yapılmıştır. Her gün aynı sıraya oturmaları sağlanacaktır.

Okul Giriş Çıkışlarında Alınan Tedbirler
✓ Velilerimiz ve ziyaretçilerimiz zorunlu durumlar dışında okul binasına giriş yapmayacaktır. Girişlerin zorunlu olduğu
durumlarda randevu alarak ve maske ve gerekli önlemler alınarak okula giriş yapacaklardır.
✓ Okula giriş ve çıkışlarda sosyal mesafeye dikkat edilecektir.
✓ Okul girişinde temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacaktır. 38 0C ve üzerinde ateşi bulunan tüm bireyler okula alınmayıp
bir sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
✓ Okul girişinden itibaren tüm öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçilerin maske takması zorunludur.
✓ Okul girişinde dezenfektan bulunmaktadır.

✓ COVİD-19 bulaşmasını engellemek için alınması gereken önlemler konusunda farkındalık oluşturmak üzere T.C. Sağlık
Bakanlığı’nın hazırladığı broşürler asılmıştır.

Temizlik Ve Dezenfeksiyon İşlemleri
✓ Okulumuzun tüm alanlarında T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanım kılavuzuna uygun olarak
kullanılmaktadır.
✓ Okulumuzdaki tüm yüzey ve alanlar eğitimden geçirilmiş personel tarafından periyodik olarak sağlanmaktadır.
✓ El yıkama ve el dezenfektanı kullanımı ile ilgili bilgilendirme afişleri uygun alanlara asılmıştır.

Eğitim ve Çalışma Ortamı ile İlgili Düzenlemeler
✓ Okul temizlik planına uygun olarak T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı ürünler kullanılmıştır. Periyodik olarak temizlik ve
dezenfeksiyonu sağlanmaktadır.
✓ Öğrenciler arasında en az 1 m olacak şekilde oturma düzeni ayarlanmıştır.
✓ Hazırlanan oturma planı ile öğrencilerin hep aynı sınıfta ve yerde oturmaları sağlanmıştır.
✓ Öğrencilerin okulda kullanacağı tüm malzemeler kişiye özel olacaktır. Ortak malzeme kullanımı engellenecektir.

✓ Damlacık yoluyla bulaşmayı engellemek için yüksek sesle konuşulması yasaklanmıştır.
✓ Kronik rahatsızlığı olan ya da pandemi sürecinde yüz yüze eğitime katılmak istemeyen öğrenciler için
www.sivasbatikoleji.com adresinden online eğitime katılabileceklerdir.

Öğrencilerimizde COVİD-19 Semptomlarından Biri Gözlemlendiğinde İzlenecek Yol
✓ Okul içinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı semptomlarından herhangi biri başlayan öğrenci izolasyon
odasına alınarak velisi bilgilendirilecektir.
✓ Velisi tarafından okuldan alınan öğrenci sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
✓ Sağlık kuruluşundan alınan tanı ve teşhis raporunun en kısa sürede okul yönetimine bilgilendirilmesinin yapılması

sağlanacaktır. Gelen bilgi doğrultusunda okul COVİD-19 pandemi ekibi bilgilendirilecek ve gerekli tedbirler alınacaktır.
✓ Semptom gösteren öğrenci ile teması olan tüm öğrenci ve öğretmenler tespit edilerek tutanak altına alınacaktır.
✓ Öğrencide COVİD-19 tespit edilmesi halinde öğrencinin bulunduğu derslik boşaltılarak 24 saat havalandırılacak ve

dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
✓ Tedavisi tamamlanan öğrencinin okula dönmesinde bir sakınca olmadığı belirtilen rapor getirmesi koşulu ile okula
devam edebilecektir.

Yemekhane Ve Kantinlerle İlgili Düzenlemeler
✓ T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim bakanlığının yönergesinde yer alan kişisel koruyucu donanım, hijyen ve sosyal mesafe
kuralları uygulanacaktır.
✓ Yemekhaneye giriş ve çıkışta ellerinin yıkanması ya da el dezenfektanı kullanımı sağlanacaktır.

✓ Temaslı takibinin sağlanabilmesi için her gün aynı masaya oturmaları sağlanacaktır.
✓ Kullanılan tabaklar bulaşık makinesinde yıkanacak tekrar kullanılıncaya kadar temiz bir alanda bekletilecektir.
✓ Çatal ve kaşıklar tek kullanımlık koruyucu kağıt ile kullanılacaktır.
✓ Tek kullanımlık su kullanılacaktır.
✓ Tuz ve biberlikler tek kullanımlık olarak masallarda bulunacaktır.
✓ Kantinde sıcak yiyecek ve içecek servisi pandemi sürecinde durdurulmuştur. Sadece paketli ürünlerin satışı yapılacaktır.
✓ Masalar sosyal mesafe dikkate alınarak düzenlenmiştir. Periyodik olarak dezenfeksiyonları yapılacaktır.

Servislerle İlgili Tedbirler
✓ T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığının yönetmelikleri esas alınarak servis hizmeti alınan firma ile taahhütname
hazırlanmıştır. Hazırlanan taahhütname karşılıklı olarak imzalanmıştır.
✓ Servislerde öğrenciler ile teması olan tüm personele COVİD-19 pandemisi ile ilgili eğitim verilmiştir.

✓ Servis süresi boyunca serviste çalışan tüm personel ve öğrenciler maske kullanmak zorundadır.
✓ Servis girişinde el antiseptiği bulunmaktadır.
✓ Öğrenciler servise temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülerek alınacaktır.
✓ Serviste oturma planı ilk alınan öğrenciden son alınan öğrenciye arkadan öne doğru olacaktır.
✓ Servisin tamamlanması ile sık kullanılan yüzeyler dezenfekte edilerek servisler havalandırılacaktır.

