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COVİD -19 SALGIN ÖNLEMLERİ
Değerli Velilerimiz, Öğrencilerimiz, Öğretmenlerimiz, Çalışanlarımız

06 Eylül 2021 tarihinde  tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime başlıyoruz.  
MEB Genelgeler, Bilim Kurulu Rehberi ve OEK kapasitemiz ile Covid-19 bulaş riskini 

en aza indirmek için tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. 
Bu önlemlerin bazıları  aşağıda gibidir. 

1.Öğretmenlerimiz, idari,destek ve güvenlik hizmetleri personelimiz en az 2 aşı  
olmuşlardır. Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının 
aşı olmamaları durumunda kendilerinden  haftada iki kez PCR testi istenecektir. Sağlık 
Bakanlığının bundan sonraki aşı politikasına bağlı olarak tüm çalışanlarımızın  
aşılanmaları takip edilecektir.
2.Okul ana girişinde bulunan termal kamera ile okula giren herkesin ateş ölçümü yapılacak, 
kampüs girişinde ise Güvenlik birimimizce  HES kodu kontrolü yapılacak , ziyaretçi  
kayıtları tutulacak ,kampüs ve okul içinde  maske takılması zorunlu olacaktır.
3.Tüm okul (derslikler, yemekhane, spor salonları, konferans salonu vb.) gün sonunda 
ve  her hafta sonu dezenfekte edilecek, sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, 
elektrik düğmeleri vb. yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu gün içinde sık sık  
yapılacaktır.
4.Büyük kalabalıkların bir araya gelmelerini önlemek için öğrenciler farklı saatlerde 
yemek  alacak ve farklı saatlerde öğle arasına çıkacaklar.
5.Okul servislerimiz düzenli olarak  dezenfekte edilecektir.
6.Hava durumu uygun olduğu sürece Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Müzik ve bazı 
kulüp dersleri bahçede yapılacak ve yakın temaslı oyunlardan kaçınılacaktır.
7.Teneffüslerde öğrencilerin temiz hafvaya çıkmaları sağlanarak , derslikler en az 10 
dk. Süre ile havalandırılacak ve mümkün olduğunca pencereler açık ders yapılacaktır.

8.Havalandırma sistemleri ve tüm klimaların bakımları yapılmış, filitler değiştirilmiş, 
sağlık hava sirkülasyonu sağlanmıştır.
9.Öğrencilerin dersliklerinde ve öğretmenlerin yanlarında yedek maske, dezenfektan 
ve % 70 alkol içeren kolonya bulundurmaları zorunlu olacaktır.
10.Kampüs içinde  yeter sayıda dezenfektan erişim noktaları kullanıma sunulmuştur.



11.Yemekhanede açık büfe hizmeti verilmeyecek ve salata barı kullanılmayacaktır. Her 
gün yemek menüsüne uygun meyve, yoğurt, tatlı, salatalar tek kullanımlık kaplarda 
hijyenik olarak kişiye özel servis edilecektir.
12.Çatal kaşık bıçaklar bulaşık makinesinde yıkandıktan sonra tekli koruyucu kağıt 
ambalaj içerisinde servis edilecektir.
13.Tuz, karabiber vb. baharatlar uygun gramajlı küçük paketler halinde kullanıma sunulacaktır.  

14.Bulaş ihtimaline karşı sürahi ile su servisi yapılmayacak olup; içme suları tek  
kullanımlık kapalı ambalaj içerisinde servis edilecektir.
15.Öğretmen -veli görüşmeleri ve bilgilendirmeleri mümkün olduğunca online 
(O’Learn), SMS, K12 Net veya mail üzerinden yapılacaktır.
16.Kullanılacak tüm temizlik ve hijyen malzemeleri standartlara uygun, Covid 19 
virüsüne karşı etkili ve markalı ( Eco Lab, Kitchen Pro Des vb.) ürünler olacaktır.
17.Servis firmamız:“ Gürsel Turizm” Yeni tip Corona virüs Covid-19 a karşı alınacak  
koruyucu önlemler hakkında Gürsel Turizm’de hizmet veren sürücü, tedarikçi ve  
servis rehberlerimizi bilgilendireceğimizi, taşımış olduğumuz öğrenci ve personelimizin 
korunmasını sağlamak için Sağlık Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurumu tarafından  
yayınlanan yönergelere uyacağımızı ve OEK’ya sunduğumuz  etkin acil durum yönetimini 
uygulayacağımızı taahhüt ederiz.” taahhütnamesine göre hizmet sunacaktır.
18.Öğrenciler, servislerde mutlaka maske takacak, sadece kendileri için belirlenen  
koltuklarda seyahat edecek, geliş gidişlerde farklı koltuk kullanamaayacaktır.
19.Yemekhane ve kantinde görevli tüm çalışanlara, enfeksiyon, pandemi, virüs, 
enfeksiyon bulaşma yolları, salgın hastalıkların yayılımı, yeni coronavirüs-covid 19 
özellikleri, bulaşma yolları, standart enfeksiyon korunma (sekö) önlemleri, yeni  
coronavirüs- covid 19 bulaş bazlı önlemleri, kişisel hijyen, el hijyeni, kişisel koruyucu 
donanım (maske, forma, tek kullanımlık eldiven, göz koruyucu siperlik) kullanımı  
eğitimleri verilmiş olup; aynı eğitimler ve ihtiyaca uygun belirlenecek olan yeni eğitimler 
verilmeye devam edecektir. Personelin HES kodları kontrolü yapılacak ve aşı kartları 
takip edilecek ve denetlenecektir.
20.Her kullanım sonrası yemekhanelerimizdeki masalar ve zemin temizlenecek, uygun   
güvenilir olduğu tescilli dezenfektan solüsyonlarla dezenfekte edilecektir.
21.Beden Eğitimi dersi olan günlerde öğrencilerin okul eşofmanları ile gelmeleri ve 
yanlarında  yedek okul tişörtü bulundurmaları zorunlu olacaktır.
22.Koridorlardaki su sebilleri ve bardaklar kaldırılacak, öğrencilerin kendilerine ait su 
mataraları ile okula gelmeleri sağlanacak.



23.Covid 19 Veli Taahhütnamesi gereği aile içerisinde Covid-19 belirtileri görülen, 
tanısı almış ve onlarla temaslı bir kişi bulunması halinde ivedilikle  okul müdürlüklerimize 
bilgi verilecek, ilgili öğrenci okula gönderilmeyecektir.

24.Bulaş riskine karşı kıyafet, kitap ve kırtasiye alımları tamamen web sitesi üzerinden 
online olarak yapılacaktır.

25.Okulda Covid-19  temaslı  ve yakın temaslılar tespit edilmesi halinde MEB Covid-19   
algoritmasının gereği uygulanacaktır.

26.İdari Birim hizmetlerine uzaktan erişim sağlanmış, yüz yüze ise sınırlı sayıda  ve tek 
tek veli kabulüne devam edilecektir.

SALGININ OKUL TOPLUMUMUZA YAYILMA RİSKİNİ 
ELİMİNE ETME AMAÇLI UYGULAMALARIMIZ

•Okullarımızda tüm akademik ve idari kadronun aşılanma süreçlerini yakından takip 
ediyoruz. Kurumumuzda aşılanmayan çalışan sayımız ihmal edilecek kadar azdır. Siz 
velilerimizle birlikte bu küresel sorunu, okul, aile ve öğrenci dayanışması ile aşacağımıza 
inanıyoruz. Velilerimizin bizler gibi aşı olmasını ve çevresini aşılanma için pozitif yönde 
cesaretlendirmelerini umuyoruz.

•Okullarımız 1000 kişi üstü öğrenci kapasitesine sahiptir. Aktif olarak kayıtlı öğrenci 
sayımız kapasitemizin yarısı kadardır. Bu yüzden Okan Kolejleri kampüs -bina hacimleri 
ve metrekareye düşen öğrenci sayıları açısından oldukça seyreltilmiş durumdadır. Bu 
durumumuza rağmen yemekhane ve diğer tüm ortak alan kullanımları Covid önlemleri 
kapsamında yeniden yapılandırılmıştır. 

•Milli Eğitim Bakanlığımızın tavsiyesinde de olduğu gibi okulumuz sınırları içine, bahçede 
dahil olmak üzere, mecbur kalmadıkça velilerimizin giriş yapmasına izin veremiyoruz. 

•Mecburi durumlarda velilerimizden okulda görüşecekleri birimden bir gün öncesinde 
randevu almalarını, ana giriş kapılarımızda HES kodlarınızı bildirmelerini ve okul sınırla-
rımız içinde devamlı maske kullanmalarını rica ediyoruz.

•Okul müdürlerimiz kadromuzun ve öğrencilerimizin PCR neticelerini takip ediyorlar.  
Öğrencimizin veya ailesinden birinin “temaslı” olması durumunda vakit kaybetmeden 
okul yönetimimize iletmeniz diğer öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığı açısından çok 
önemlidir. 



YÜZ YÜZE EĞİTİME AKADEMİK, SOSYAL ve DUYGUSAL 
ANLAMDA UYUM SÜRECİ ÇALIŞMALARIMIZ

Öğrencilerimizin ve kadromuzun, günümüzde yaşadığımız bu bilinmezliklerle dolu ve 
stresli dönemle en iyi şekilde baş edebilmesi için okullarımızda OKAN SEL uygulamalarını 
başlattık. 

Öğrencilerimizin her açıdan yüz yüze eğitime en verimli ve sağlıklı şekilde  
adaptasyonlarının sağlanması için başlatılan OKAN SEL (Social and Emotional  
Learning) uygulaması, akademik, sosyal ve duygusal öğrenmelerinin en sağlıklı şekilde 
ilerlemesi için yapılandırılmış bir programdır.

Programımızın ana çatısı CASEL- Collabrative Academic Social and Emotioanl Learning 
(www.casel.org) kuruluşunun ve Yale Üniversitesi, Center of Emotional Intelligence  
(https://www.ycei.org ) tavsiye, tedbir, öneri ve uygulamaları doğrultusunda bizim 
ülkemizin öğrenim ve eğitim esaslarımız baz alınarak hazırlanmaktadır.

OKAN SEL çalışmaları öğrencilerimizin bilişsel/akademik öğrenme arasındaki güçlü 
ilişkiyi vurgulayan bir eğitim felsefesidir ve yüz yüze eğitime geçilen bu günlerde tüm 
Dünya eğitim camiasında oldukça önem arz etmektedir.

OKAN SEL uygulamaları kapsamında öğrencilerimizin akademik öğrenmelerini büyük 
ölçüde olumlu etkileyen 

• Öz Denetim

• Öz Farkındalık

• Sosyal İlişkiler

• Sorumlu Karar Verme 

• Sosyal Farkındalık 
yetkinliklerini geliştirmek için hem akademik derslerimizdeki hem de kulüp, etüt ve 
dinlenme zamanlarındaki ilişkilerimiz yönünden planlamalarımızı özellikle salgın sonrası 
yüz yüze eğitime geçişin dinamiklerini ön planda tutacak şekilde uyguluyoruz.



Sözü geçen beş temel yetkinlikten özellikle okula dönüşün ilk aylarında “Sorumlu Karar 
Verme ve Riskli Durumlardan Kaçınma” çalışmalarını ağırlıklı olarak ele almaya karar 
verdik.

Öğrencilerimizin bulaş riskini anlaması ve doğru kararlar almak suretiyle kendini ve 
çevresini koruması önceliğimizdir. Uzun süreli kapatma sonrası çocuklarımızın sosyal 
becerilerinin gelişimi çevrimiçi eğitim sonrası ayrı bir önem kazanmıştır.

Dayanak ve Kaynaklar: 
1)T.C. Sağlık Bakanlığı Covid-19  Bilim Danışma Kurulu tarafından  Salgın Yönetimi 
Çalışma Rehberi 
2)MEB Covid-19 Salgın Yönetimi Prosedürleri
3)OEK Tedarikçilerinin Bağlı Olduğu Kamu Kurumları Covid-19 Salgın Yönetimi 
Prosedürleri
4)OEK Kurumsal Kapasitesince Alınan Covid-19 Salgın Yönetim Önlemleri
5) www.casel.org
      www.ycei.org


