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PANDEMİ DÖNEMİ 

YENİ KORONAVİRÜS DURUM RAPORU 

 
Bu kılavuz; Dünya Sağlık Örgütünün 20 Temmuz 2020 tarihli “Yeni 

Koronavirüs Durum Raporu”, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından gelen uyarı, önlem ve kurallardan referans alınarak hazırlanmıştır 

ve düzenli olarak güncellenmektedir. 

Sağlık alanında verilen mücadeleye, kapalı ortamlarda hızla bulaşan ve 

insandan insana geçişi olan COVID-19’un yayılmasını engelleyici önlemler 

alarak destek olabiliriz. Bu bağlamda COVID-19 için “yeni normallerin” 

belirlenmesi, stratejilerin paylaşılması ve önlemlerin alınması kaçınılmaz 

bir gereklilik olmuştur. 

Bu önlemlerin alınması için sağlık çalışanları, okul idarecileri, veliler, 

öğretmenler ve öğrenciler arasında iş birliği büyük önem taşımaktadır. 

Bu rehberde yer alan bilgiler tüm paydaşları bilgilendirmek, yeni normal 

dönemde izlenecek yöntem ve alınan aksiyon planlarını kapsamaktadır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Okul Uygulamaları 

Yahya Kaptan Kolejinde eğitim öğretim, MEB’in önerdiği çalışma takvimi çerçevesinde 
planlanır. Bu doğrultuda oluşturulan “Veli Rehberi”nde 2020-2021 dönemi boyunca 
uygulamalar ve sistem ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır.  
COVID-19 Pandemi sürecine bağlı olarak Sağlık Bakanlığı ve / veya Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından yapılacak olan düzenlemeler, karar ve uygulamalar dahilinde belirtilen tarihe 
kadar Yahya Kaptan Kolejinde; 
 Öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin toplu olarak bir araya geleceği 
organizasyonlar yapılmayacaktır. 
 Tüm gezi ve etkinlikler ile ilgili içerikler ve organizasyonlar online ortamda gerçekleşecek 
şekilde planlanacaktır. 
 Veli toplantıları sosyal mesafe kuralları gözetilerek bireysel veya online ortamda 
yapılacak şekilde planlanacaktır.  
 
Genel Uygulamalar 

Tüm birimlere ana giriş kapısından başlayarak; bahçe, lobi, sınıf, yemekhane, tuvalet başta 
olmak üzere tüm alanlarımızda öğrencilerimizin sosyal mesafe, hijyen ve benzeri konularda 
bilgilendirilmesi amacıyla çeşitli görseller yerleştirilmiştir.  
 
1. Okula her gün girişte ve çıkışta öğrencilerin ateş ölçümü yapılacaktır. Öğrencilerin ateş 
ölçüm sonuçları hazırlanan çizelgede kayıt altına alınacaktır.  
2. Öğrenci 37,5 ve üzeri ateş durumunda okula alınmayacak velisi ile iletişime geçilecektir.  
3. Öğrencilerin hastalık belirtisi açısından (yanaklarda kızarıklık, öksürük, burun akıntısı, 
yorgunluk, kusma, ishal, ciltte döküntü, karın ağrısı, nefes darlığı vb.) gün içinde 
öğretmenler tarafından gözlem altında olacaktır. Hastalık belirtilerinden birinin görülmesi 
durumunda öğrenci sınıftan çıkarılacak ve velisi ile iletişime geçilerek okuldan 
gönderilecektir.  
4. Okulumuzda görev alacak öğretmenlerimizin ve tüm personelimizin ateş ölçümleri ve 
gerekli sağlık durumlarının takipleri düzenli olarak yapılmaktadır. 
5. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit edilerek 
yerleştirilmiştir. 
6. Görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske 
kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 
7. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el dezenfektanı 
sayısı artırılmıştır. 
8. Birden fazla işlemde ve kişi tarafından kullanılacak malzemeler/materyaller kullanım 
öncesinde mutlaka dezenfekte veya sterilize edilecektir. 
9. Asansörün kullanılmasında sosyal mesafe kurallarına uygun kullanım sağlanacaktır (kişi 
sayısı sınırlandırılacaktır.) Asansör giriş ve içerisinde yeni kullanım kuralları için tabelalar 
asılmıştır. 
10. Şüpheli vaka tanımına uyan personel ya da öğrenci tespit edilmesi halinde önceden 
tespit edilmiş bir izole oda nakil öncesinde kullanılmak üzere ayarlanmıştır. 
11.Okulumuzda öğrenci kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmış, okulumuz 
hizmete başlamadan önce tamamen dezenfekte edilmiştir.  
12. Okuldaki tüm ortamların hazırlanan kontrol çizelgelerine işlenerek periyodik olarak 
dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.  
13. Her gün tüm yaşam alanlarında aynı öğrencilerin bir arada olması sağlanacaktır. Gruplar 
arası geçişe izin verilmeyecek ve gruplardan sorumlu personelin diğer gruplarla temas 
etmemesi sağlanacaktır. 
14. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi sağlanacaktır. 
15. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve 



 

ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği her teneffüs yapılarak kontrol 
çizelgesine işlenecektir.  
16. Faaliyetlerde kullanılan oyuncak gibi araç gereçler her akşam dezenfektan 
malzemeleri ile temizlenecektir. 
17. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılacak ve odanın temizliğinden hemen sonra eldiven 
çıkarılacak ve çöp kutusuna atılacaktır. Temizlik personelimiz eldivenini çıkardıktan sonra 
ellerini su ve sabunla yıkayacak veya el antiseptiği ile ovalayacaktır. 
18. Sınıflar her ders bitiminde havalandırılacaktır. 
19. Mutfak araç-gereçleri her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve sonraki 
kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacaktır. 
21.Öğrenciler sınıf seviyesine göre dönüşümlü olarak bahçeye çıkarılacaktır.  
23. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenlerin atık kutularına atılması ve bu malzemelerin tıbbi 
atık olarak imha edilmesi sağlanacak, çöp kovalarının üzeri kapalı tutulacaktır. 
24. Okula evlerden oyuncak vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.  
25.Okul içinde veya dışında yabancı kişilerin katılımıyla yapılacak organizasyonlara ara 
verilecektir. 
26. Velilerin çocuklarını bırakırken ve alırken sosyal mesafeye uymaları amacı ile okul 
girişine belirleyici işaretler konulmuştur. 
 

Personel ile İlgili Önlemler 

1. Okul müdürü tarafından COVID-19 ve korunma yolları hakkında 12 Ağustos Çarşamba 
günü tüm personele bilgilendirme yapılmıştır. 
2. Personelin girişte uzaktan ateş ölçer ile ateşi ölçülecek ve kayıt altına alınacaktır. 
3. Okul personelinin tamamı tıbbi maske kullanacak ve tıbbi maskeler düzenli aralıklarla 
değiştirilecektir. 
4. Personel mesai saatleri içerisinde acil bir durum dışında okul dışına çıkmayacaktır. 
5. Hastalık belirtisi gösteren personel izolasyon odasına alınacak ve ilgili tüm tedbirler 
alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 
 
Çalışma Ortamında Yapılan Düzenlemeler 

1. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar arasında mesafe 
bırakılmıştır. 
2. Sınıflarda giriş ve çıkışlarda sosyal mesafenin korunarak hareket edilmesinden sınıf 
öğretmenleri ve nöbetçi öğretmenler sorumlu olacaktır. 
3. Tüm sınıf ve ortak kullanım alanlarındaki temizlik ve gerekli hijyen koşullarının 
sağlanmasından tüm öğretmenler sorumludur. Bu konuda öğrencilere gerekli eğitim 
öğretmenlerimiz tarafından verilecektir. 
 
Okula Girişlerin Düzenlenmesi 

1. Okul içerisine girişlerde personel ve nöbetçi öğretmen tarafından ateş ölçümü yapılacak 
ve kayıt altına alınacaktır.  
2. Okul ve ders giriş çıkışlarında, yığılma ve kalabalıkların önlenmesi için gerekli 
yönlendirmeler yapılacaktır. 
3. Zorunlu haller dışında öğrencilerin okulda bulunduğu saatlerde binaya ziyaretçi (veli 
dahil) kabul edilmeyecektir. Bu konuda velilerimizin anlayışı ve işbirliği bizler için son 
derece önemlidir.  
4.Okul satın alma ihtiyaçları kurum bahçe kapısında yapılacak, ürünler dezenfekte edildikten 
sonra binaya alınacaktır. 
 
 



 

 
Yemekhane / Kantin Kullanımları ile İlgili Düzenlemeler 

1. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanacaktır. 
2.Yemekhane alanlarımızda masa düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde 
ayarlanmıştır. 
3. Öğrenciler yemekhaneye kendi grupları ile gidecek, öğrencilerin aynı masada oturmaları 
halinde aralarında en az 1 metre mesafe ve çapraz oturma düzeninde olması sağlanacaktır. 
4. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb. malzeme 
kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun servis yapmaları 
sağlanacaktır. 
6. Kullanılan tüm tepsi, bardak, tabak, çatal, bıçak, kaşık vb. malzemeler, hijyen önlemleri 
alınarak kullanılacaktır. 

Öğrenciler ile İlgili Önlemler 
1. Öğrenciler evlerinden okula siperlik ve maske takarak geleceklerdir. Okul içinde ihtiyaç 
dahilinde maskelerini (her öğrencinin çantasında yedek en az 3 adet maske 
bulundurulması) öğretmenlerinin kontrolünde değiştirmeleri sağlanacaktır. 
2. Her öğrencinin sınıftaki sıra ve masası, yemekhanedeki masa ve sandalyesi sabit olacak 
farklı bir masa veya sandalyeye temas etmeyecektir.   
3. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı olan öğrenciler okula kabul edilmeyecektir. 
4.Okula geldikten sonra gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci 
izolasyon odasına alınacak ve uygun tedbirlerle ailesine teslim edilecektir. Aile, sağlık 
kuruluşuna yönlendirilerek sonucun takibi yapılacaktır. 
5. Öğrenciler okula geldiğinde elleri dezenfekte edilerek sınıflara alınacaktır.  
6. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve kayıt altına 
alınacaktır. 
7. Öğrencilere ait eşyalar özelleştirilecek, öğrencilerin birbirlerinin eşyasını kullanmasına 
müsaade edilmeyecektir. 
8. Öğrencilere oyunlarla sosyal mesafe öğretilecektir. 
9. Öğrencilere elleri düzenli yıkama ve dirseğe hapşırmak gibi doğru sağlık davranışı 
eğitimleri verilecektir. 

Ailelerin Alması Gereken Önlemler 
1. Öğrencinin okula geldiği ilk gün İletişim Sorumlumuzda bulunan Ek1’de yer alan 
Bilgilendirme Formu ve Ta, tüm veliler tarafından doldurulup imzalanarak okul yönetimine 
teslim edilmelidir. 
2. Siperliklerin dezenfeksiyonu evde yapılacaktır.  
2. Aile hasta çocuğu okula getirmemelidir. 
3. Aile çevresinde COVID-19 tespiti durumunda okula bilgi verilmelidir. 
4. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun 
sağlık durumunu okula bildirmelidir. 
5. Çocukların günlük ateş ölçümü yapılmalı ve hastalık belirtileri takip edilmelidir. 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları 
1. Öğrenciler ve velileriyle, rehber öğretmen tarafından randevulu bireysel görüşmeler 
gerçekleştirilecektir. Yapılan bireysel görüşmelerin dışında rehber öğretmen sınıflarda toplu 
olarak etkinlik dersleri gerçekleştirecektir. Etkinlik dersleri dönemin ilk aylarında öğrencileri 
detaylı tanımak adına daha sık yapılacaktır. Bu etkinlik derslerinde öğrencilere pandemi 
sürecinde alınacak önlemler, korunma yolları ve okuldaki pandemi sonrası uygulamalar 
hakkında bilgi verilecektir. 

 



 

 

Ders Saatlerinin Uygulanması 
1. 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze oryantasyon eğitimimiz 
başlayacaktır.  
2. 17-21 Ağustos haftası Oryantasyon Haftası olarak planlanmıştır. Anasınıfı, İlkokul, 5-6-7. 
sınıf öğrencileri okula 10.00-12.30 saatleri arasında gelecektir. 8. Sınıf öğrencileri 09.00-
13.00 saatleri arasında eğitim görecektir. 
Oryantasyon Haftasında; 
 Anasınıfı-İlkokul ve Ortaokul 5-6-7. Sınıf öğrencileri 10.00-12.30 saatleri arasında 20 dakika ders 

10 dakika teneffüs olmak üzere toplam 5 ders yapacaklardır. 8. sınıf öğrencileri 09.00-13.00 
saatleri arasında 40 dakika ders 10 dakika teneffüs olmak üzere toplam 5 ders yapacaklardır. 
Derse giren öğretmen teneffüste öğrencilere eşlik edecek okul alanları ve bahçede uyulması 
gereken kurallar ve uygulamalar ile ilgili bilgi verecektir. Oryantasyon sürecinde hiçbir öğrenci 
kendi başına teneffüse çıkmayacak, okulun hiçbir alanında tek başına dolaşmayacaktır.  

 Etkinlikler hava koşulları doğrultusunda açık alanlarda yapılacaktır. Açık alanlarda 
yapılamayan çalışmalar katılım sayıları göz önünde bulundurularak daha geniş 
mekânlarda sosyal mesafe gözetilerek yapılacaktır. 

3. 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü tüm kademelerde 2019- 2020 Eğitim Öğretim Yılı telafi 
programı başlayacaktır. Telafi programı 11 Eylül 2020 Cuma gününe kadar devam edecektir. 
Tüm kademelerde 40 dakika ders, 10-15 dakika teneffüs ve tam gün eğitim şeklinde 
yapılacaktır.  
4. 14 Ağustos 2020 Pazartesi günü tüm kademelerde 2020- 2021 Eğitim Öğretim Yılı 
programı başlayacaktır. 
 

Ortak Alan Kullanımları 
1. Kapalı spor salonu, müzik odası, görsel sanatlar atölyeleri, dans odaları vb. ortak kullanım 
alanlarının temizliği günlük olarak yapılacak ve havalandırılacaktır. 
2. Yetenek dersleri ve branş dersleri katına (-1. Kat) el dezenfektanları konulmuştur. 
3. Kullanılan malzemelerin temizliği ders bitimlerinde ve günlük olarak yapılacaktır. 
4. Öğrencilerin dışarıda kullandıkları günlük spor ayakkabılar ile spor salonuna girmemeleri 
sağlanacaktır. Her öğrenci beden eğitimi dersi gününde spor çantasına kullanılmamış spor 
ayakkabılarını koyacak dersi girmeden ayakkabı değişimi yapacaktır. Salon ayakkabısı 
olmayan öğrenci spor salonuna ayakkabısız girecek uygun aktivitelere katılabilecektir.  
5. Öğrencilerin her ders öncesi ve bitimi mutlaka ellerini yüzlerini sterilize edebilecekleri 
şekilde yıkamaları sağlanacaktır.  
6. Öğrenciler ders esnasında kullandıkları kişisel malzeme ve kıyafetlerini sterilize etmeden 
ikinci kez kullanmamalıdır. 
 

Veliler ile İletişim 
Pandemi sürecinde veliler ile iletişim online platformlardan ve/veya telefon ile sağlanacak, 
velilerin okula girişi zaruri haller dışında sınırlandırılacaktır. 
 

Veli Toplantıları 
1. Velilerin eğitim-öğretim sürecine etkin katılımlarını sağlayarak ortak tutum geliştirmek, 
öğrencilerin gelişimini değerlendirmek amacıyla veli toplantıları düzenlenir. 
2. Yahya Kaptan Kolejinde hazırlanan yıllık çalışma takvimi doğrultusunda, eğitim-öğretim 
yılı içinde en az iki kez veli öğretmen görüşmesi gerçekleştirilir. Planlanan toplantılar en az 
bir hafta öncesinde velilere e-posta ve veli mektubu kanalıyla duyurulur. 
3. Pandemi sonrası eğitim öğretim sürecinde Sağlık Bakanlığı ve / veya Millî Eğitim Bakanlığı 



 

tarafından yapılacak olan düzenlemeler, karar ve uygulamalar dahilinde belirtilen tarihe 
kadar olan tüm veli toplantıları bireysel olarak yapılacaktır. 

Tören ve Etkinlik Organizasyon Süreci 
1. Bayrak törenleri bahçede toplu olarak değil sınıflarda yapılacaktır. 
2. Bayrak törenleri, her kademe kendi katında ve şubeler sınıflarda olacak şekilde 
yapılacaktır. 
3. İlgili öğretmenler bayrak töreni sırasında önceden belirlenen koridor kat vb. yerlerde 
görevli olacaktır. 
4. Bayrak törenlerinde bahçede bayrağı çekmesi için 1 öğrenci ve Beden Eğitimi öğretmeni 
görevlendirilecektir. 
5. İstiklal Marşı, tüm katlar ve koridorlardan duyulacak şekilde kolonlardan verilecektir. 
6. Okul içinde yapılacak tüm organizasyonlarda, yapılacak olan alanın üçte biri kadar öğrenci 
organizasyona seyirci olarak katılabilecektir (yemekhane, seminer salonu vb.) Bu 
organizasyonlarda seyirciler sosyal mesafe gözetilerek oturmalı ve her katılımcıda maske 
olmalıdır. (Etkinlik ve toplantılar Sağlık Bakanlığı ve / veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yapılacak olan düzenlemeler, karar ve uygulamalar dahilinde belirtilen tarihe kadar online 
yapılacaktır.) 
7. Tören ve organizasyonlarda görevli olacak öğrencilerin yapacağı her türlü prova ve 
sahnelemelerde sosyal mesafe baz alınacaktır, provalar maskeyle yapılacaktır. 
8. Tören ve organizasyonların yapılacağı alanların temizliği organizasyon bazlı olarak 
yapılacaktır. Bir organizasyon veya prova bittiğinde bu alanların havalandırması yapılacak ve 
temizlenecektir. 
9. Bu alanlarda bulunan dekor, materyal, enstrüman vb. aletler düzenli olarak günlük ve 
organizasyon sonlarında temizlenecektir. 
10. Okulun açık alanları müsaitse, yapılacak etkinlik ve organizasyonlar hava şartları göz 
önüne alınarak, yukarıdaki şartlar doğrultusunda açık havada yapılacaktır. 
11. Tören komitesi törenleri planlarken organizasyon içeriklerini pandemi durumunu göz 
önünde bulundurarak şekillendirilecektir. 
12. Tören ve organizasyon alanlarından sorumlu temizlik personeli maske ve plastik eldiven 
kullanacaktır. 
 

Servis Düzenlemesi 
1. Anaokulu ve ilkokul öğrencileri bir yetişkin tarafından servis hostesine teslim edilecek ve 
teslim alınacaktır. 
2. Öğrenciler servise maske ile bineceklerdir. 
3. Ortaokul öğrencilerinin servise biniş ve inişi velisi tarafından takip edilecektir. 
4. Servis rehberi öğrenciyi bir ateş ölçer cihazıyla ateşini ölçerek araca alacaktır. 
5. Ateşi 38 derece ve üstünde olan öğrenci servise alınmayacaktır. 
6. Okul servis araçlarında yeterli miktarda hijyenik temizlik malzemesi bulundurulacak ve 
sıkça dokunulan yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonu sürekli yapılacaktır. 
7. Okul servis araçlarında, sağlığın korunması açısından her akşam havalandırma ve 
temizleme işlemi yapılacaktır. 
8. Okul servis şoförü ve rehber personel olarak çalışan kişilerin, hijyen şartlarına uygunluğu 
sağlamak üzere eldiven ve kişisel koruyucu donanım kullanacaktır. 
9. Dezenfeksiyon sonrası dezenfekte edilen alan kuruyuncaya kadar, risk ve tehlike 
farkındalığı oluşturacak standart uyarıcı işaret ve levhalar kullanılacaktır. 
10. Öğrenciler her gün servislerde aynı koltuklara oturtulacaktır. 
11. Servis şoför ve hostesleri COVID-19 ile kişisel hijyen, araç temizliği hakkında 
bilgilendirilmiştir. 
12. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan broşürler görünür yerlere asılmıştır. 



 

13. Okul servis aracı şoför ve rehber personelinde olası hastalık belirtileri hissedildiğinde, 
sağlık kuruluşuna başvurmaları için gerekli bilgilendirme yapılmıştır. 
 
 
 
 

                                                   
 
 
 

Ek-1 
        BİLGİLENDİRME FORMU VE TAAHHÜTNAME 

 

Velisi/vasisi olduğum öğrencinin ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum 

sıkıntısı, ishal şikâyeti olması durumu ile aile içerisinde solunum yolu 

şikâyetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikâyesi ile hastane yatışı 

yapılan kişi varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda 

velisi/vasisi olduğum öğrenciyi kuruma getirmemem gerektiği konusunda 

bilgilendirildim. 

 
Yukarıda belirtilen durumlarda velisi/vasisi olduğum öğrenciyi kuruma 

getirmeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. .... /.... / 2020 

 
 
 
TAAHHÜT EDEN                                                        KURUM YETKİLİSİ 

 
Veli/Vasisi Adı Soyadı:                                            Adı Soyadı: 

 
İmzası:                                                                         Görevi: 

    
Çocuğun adı-soyadı:                                               İmzası: 

 
 


