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Sayın Velimiz, 

19 Mart tarihinden beri T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Vehbi Koç Vakfı 

Sağlık Kuruluşları, Koç Holding ve Koç Topluluğu Kriz Destek Ekibi ile iletişim ve işbirliği 

içinde okulumuzun açılacağı ve öğrencilerimize kavuşacağımız günün planlamalarını titizlikle 

gerçekleştirmekteyiz. 

Sizlerin de bildiği gibi pandemi sürecinde birinci önceliğimiz, öğrencilerimizin ve çalışma 

arkadaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini her açıdan gözetmek olmuştur. Okula dönüş 

uygulamalarında da aynı öncelikle hareket etmekteyiz. Hepinizin okula dönüş süreçleriyle 

ilgili endişeleri olduğunu biliyoruz. Bir yandan hayatlarımızın normale dönmesini bekliyor, 

çocuklarımızın okullarına ve rutinlerine kavuşmalarını istiyorken, bir yandan da rutinlerimize 

ve eski normal günlerimize henüz dönemeyeceğimiz gerçeğini kabullenmeye çalışıyoruz. 

Aldığımız önlemler, aylar önce uygulamaya geçirdiğimiz tedbirler, öğretmen ve çalışma 

arkadaşlarımızın özverili ve her zaman öğrencilerimizi odakta tutacak şekilde gerçekleştireceği 

okula dönüş süreci okulumuz tarafından titizlikle planlanmış olsa da, hepimizin kaygılarının bir 

süre daha devam edeceğinin farkındayız. 

Aşağıdaki başlıklarda Koç Okulu Okula Dönüş Süreçlerini inceleyebilir, konuyla  ilgili 

güncellemeleri okulumuzun web sitesindeki Okula Dönüş sayfasından takip edebilirsiniz. 

Sizlere bu dönemde farklı iletişim kanalları ile de sık sık ulaşacağız. Bilgi kirliliğini önlemek 

adına web sitemizdeki Okula Dönüş sayfası ve okulun bildirimleri dışındaki duyumlara 

itibar etmemenizi önemle rica eder, herhangi bir acil durumda öğrencilerimizin, çalışma 

arkadaşımızın ve velilerimizin kişisel bilgilerini koruma yükümlülüğümüzü hatırlatmak isteriz. 

Eğitim süreçlerimizin tüm okul paydaşlarımız için sağlıklı ve güvenli bir şekilde devam 

etmesi için velilerimizin ve öğrencilerimizin aşağıda belirtilen uygulamalara titizlikle uyması 

beklenmektedir. Bu uygulamaların en önemlisi, çocuğunuz veya evde bulunan herhangi 
biri bir hastalık belirtisi gösteriyorsa, çocuğunuzun kesinlikle okula yollanmaması; ateş, 

öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal vb. şikayetlerinden herhangi birisi varsa, 

mutlaka seviye  müdür yardımcısına bilgi verilmesi ve bir sağlık kuruluşuna başvurulmasıdır. 

Buna ek olarak, her öğrencimizin servise binmeden ve/veya evden ayrılmadan önce 

http://www.koc.k12.tr/tr/kocokulunadonus/
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ateşinin sizler tarafından ölçülmesi ve 37.5 derece üzerinde ateşi olan öğrencilerin okula 
yollanmaması gerekmektedir. Okula girişlerde termal kameralar ve temassız ateş ölçerlerle 

her öğrenci ve çalışanın ateşinin ölçüleceğini ve ateşi 37.5 derece üzerinde çıkan öğrenci ya 

da çalışanlarımızın okula alınmayacağını belirtmek isteriz.

Okula dönüş sürecinden önce, tüm öğrencilerimizin, velilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın 

Pandemi Farkındalığı ve Koç Okulu Uygulamaları eğitimini tamamlamaları, velilerimizin T.C. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iletilmiş olan Bilgilendirme Taahhütnamesini imzalamaları ve 

seviye Müdür Yardımcısı asistanlarına göndermeleri gerekmektedir.

Bu süreçte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerimiz, öğrencilerimizin sosyal ve 

duygusal durumlarını gözetmek amacıyla sıklıkla onlarla iletişimde olacaklar. Koç Okulu olarak 

bu dönemi sağlıklı ve birbirimize destek olarak atlatacağımıza inanıyoruz.

Tüm soru ve önerilerinizi müdür yardımcılarımıza iletebilirsiniz. 

Saygılarımızla,

Koç Okulu

Okula Dönüş Takvimi
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https://drive.google.com/file/d/1RjY-FiL0eUwlwkl7OKPTCR_jsuM-UyC1/view
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* Takvim detayları velilerimize seviye ve sınıf bazında ayrıca iletilecektir.
** T.C. Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları doğrultusunda

Okula Dönüş Takvimi*
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  Servis Uygulamaları

Servislerimizde T.C. Sağlık Bakanlığı’nın 7 Temmuz 2020 tarihinde yayımlanan genelgesinde 

belirtilen bulaş riskini azaltmaya yönelik gerekli aksiyonlar alınmıştır.

• Öğrenci servisleri düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. 

• Öğrencilerin servise binmeden önce maskelerini takmaları, yolculuk boyunca maskelerini 

çıkarmamaları ve mümkün olduğunca  az konuşmaları gerekmektedir. 

• Servislerde numaralandırma sistemine geçilmiştir. Öğrenciler serviste her zaman kendileri 

için belirlenen koltukta oturmalı, hiç bir şekilde yer değiştirmemelidir. Servisteki oturma 

düzeni araç içine asılacak, ayrıca velilerimize iletilecektir. 

• Tüm servis sürücüleri ve hostesler, Pandemi Farkındalığı ve Koç Okulu Uygulamaları ve Efa 

Tur tarafından hazırlanmış olan Covid-19 ile Yaşamak eğitimlerini tamamlamış olup, sağlık 

durumları hem Efa Tur hem de okulumuz tarafından titizlikle takip edilmektedir. 

• Her sürücü ve hostes, servise binmeden önce ateşlerini ölçüp, Efa Tur’a bilgilendirme 

yapmaktadır. Sürücü veya hostesin hastalık şüphesi taşıması durumunda bilgilendirme 

süreçleri ve gerekli tedbirlere Koç Okulu COVID-19 Vaka Prosedürleri dokümanından 

ulaşabilirsiniz. 

• Servislerde klima sadece dış hava sirkülasyonu sağlanarak kullanılacak, hava durumunun 

elverişli olması durumunda ön camlar ve varsa üst cam açılacaktır.

• Servislerde en az öğrenci sayısı kadar yedek maske ve servis girişine yerleştirilmiş 

el dezenfektanı bulunmaktadır. Yedek maskeler yalnızca öğrencilerimizin maskelerini 

düşürmeleri, kirletmeleri vb. durumlarda verilecektir.

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-covid-19-vaka-prosedurleri-2/


7

• Serviste kesinlikle yiyecek tüketilmeyecektir. 

• Öğrencilerin serviste Covid-19 bulgusu göstermesi ve Okul’da servisten indiğinde ateşinin 

tespit edilmesi durumunda Koç Okulu COVID-19 Vaka Prosedürleri takip edilecektir. 

• Efa Tur’un servislerde alınan önlemler ile ilgili uygulamalarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.  

   Okula Giriş - Çıkış

Okulun kapandığı dönem itibarıyla, kampüse giriş yapan herkesin ateşi ölçülmekte ve günlük 

raporlamalar yapılmaktadır. Kampüste bulaş riskini azaltmaya yönelik okula giriş ve çıkışlarla 

ilgili aşağıda belirtilen aksiyonlar alınmıştır. 

• Okula girişlerde kontroller artırılmış, mevcut uygulamalara ek olarak öğrenci ve personel 

giriş noktalarına termal kameralar yerleştirilmiştir. 

• Okul saatleri içinde ateşi 37.5 üzeri ölçülen öğrenci ya da çalışanlarımız olduğu takdirde, 

izolasyon bölümü hariç olmak üzere, okula alınmayacaktır. 

• Okula giriş - çıkış saatlerine (07.30 - 08.00 ve 15.30 - 17.30 arası) titizlikle uyulması 

gerekmektedir. Bu saatler dışında okula mutlaka gelinmesi gereken acil durumlarda önce 

seviye Müdür Yardımcısı ile iletişime geçilmelidir.

7

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-covid-19-vaka-prosedurleri-2/
https://drive.google.com/file/d/1o-qLoJz7xaThGMtOgSWwZMFZ9LFGzNXV/view
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• Okula girişte ateşi olan öğrenci, öğretmen 

veya çalışan durumlarında izlenecek ve 

sürekli güncellenen protokol detaylarına Koç 

Okulu COVID-19 Vaka Prosedürleri’nden 

ulaşabilirsiniz.

• Girişlerde yığılmaları önlemek amacıyla 

servisler öğrencileri kontrollü olarak 

indirecektir. Öğrencilerin bu süre boyunca 

serviste beklemeleri gerekmektedir. 

• Servis kullanmayan öğrencilerimizin okula 

bırakılması ve alınması sırasında  personel 

ve veliler sosyal mesafe kurallarına uymalı 

ve maske takmalıdır. 

• Servis kullanmayan öğrencilerimizi her 

gün aynı kişinin (veli, şoför vb.) okula 

getirmesi ve alması sağlanmalıdır. Öğrenci 

ulaşımından sorumlu olacak kişilerin, 65 yaş 

altı ve kronik hastalığı olmayan kişilerden 

seçilmesini öneririz.

• Öğrenciler okul girişlerindeki yönlendirme 

ve güvenlik alanlarındaki işaretleri takip 

ederek okula gireceklerdir.

• Öğrencilerin ayakkabıları dezenfektanlı 

paspaslar aracılığıyla temizlenecektir. Bu 

sebeple öğrencilerimizin kapalı ayakkabı 

giymesi gerekmektedir.

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-covid-19-vaka-prosedurleri-2/
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• Okul çıkışındaki yığılmaları önlemek amacıyla, öğrenciler bulundukları kat/bloklara göre çıkış 

yapacaklar ve bulundukları kat/bölümler anons edilinceye kadar sınıflarında bekleyeceklerdir. 

• Öğrenciler okul girişlerindeki yönlendirme ve güvenlik alanlarındaki şerit ve işaretleri takip 

ederek servislere bineceklerdir. Öğrencilerin servise binmeden önce maskelerini takmış 

olmaları gerekmektedir. Maskesi olmayan öğrenciler servise alınmayacaktır.

• Öğrencilerin bulunduğu hiçbir alana veli girişi kabul edilmeyecektir.

  Fiziksel Mesafe ve Filyasyon Uygulamaları

Okuldaki tüm alanlarda fiziksel mesafenin korunmasına (en az 1 metre) yönelik düzenlemeler 

yapılmıştır. Hepimizin hem kendimizin hem de çevremizdekilerin sağlığı ve güvenliğinden 

sorumlu olduğumuzun bilinciyle, tüm fiziksel mesafelendirme uygulamalarına dikkatle 

uymamız beklenmektedir. 

 

• Tüm okul alanlarında ve koridorlarda sağdan yürünmelidir. Fiziksel mesafelendirme, 

yönlendirme ve güvenlik alanları belirlenmiş, bu alanlara gerekli işaretlendirmeler yapılmıştır. 

• Bütün öğretmenler kademe farkı gözetmeksizin fiziksel mesafeyi korumaya yönelik 

uyarılarda bulunabilir.

• Spor salonları, kütüphaneler, Lise kantini vb. ortak alanlar, fiziksel mesafelendirme 

uygulamalarına uymak şartıyla kullanılabilecektir. Tüm alanlarda mesafelendirmeye ilişkin 

düzenlemeler tamamlanmış, gerekli işaretlendirme ve yönlendirmeler yapılmıştır.

• Sadece fiziksel engeli bulunan öğrenci ve çalışanlar asansörleri 

kullanabilecektir. Zorunlu asansör kullanımı durumunda, 

asansörün dışında bulunan kağıt havlularla düğmelere 

basılacak, kağıt havlular asansör çıkışındaki çöp 

tenekelerine atılacak ve asansörü sadece 1 kişi 

kullanacaktır. Her kullanım sonrası asansör butonları 

dezenfekte edileceğinden, kullanım kaydı 

alınacaktır. 

9
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• Bahçe kullanımı konusunda üç okulumuzda da her seviye/sınıfın birbiriyle olan temasını

en aza indirgemek amacıyla çeşitli alanlar ve/veya zamanlar belirlenmiştir. İlkokul, Ortaokul ve 

Lise öğrencilerimiz de aynı şekilde kendi sınıf veya gruplarına göre özel alanlarda 

bulunacaklardır. Bu alanlar, fiziksel mesafenin ve ihtiyaç durumunda filyasyon kontrolünü 

sağlamak üzere hazırlanmıştır, öğrencilerimize gerekli yönlendirmeler yapılacaktır.

• Tenefüslerde elden/ele gezen top vb. malzemeler kullanılmayacaktır.

• Tüm veli toplantıları ve görüşmeler çevrimiçi yapılacaktır.

• İlkokul binası içerisinde yer alan kaydırak ve hayal atölyesi bölümündeki oyun grupları 

kullanılmayacaktır.

• İlkokulda sınıflarda öğrenciler haftalık olarak 3-4 kişilik gruplara ayrılacak, teneffüslerde ve 

sınıflarda bu grup arkadaşları ile birlikte olacaklardır. Gruplar haftalık olarak değiştirilecektir.

• Ana sınıfı öğrencileri sadece kendi sınıflarında bulunan tuvalet ve lavaboları kullanacaklardır.

• İlkokul ve Ortaokulda öğrenciler için farklı tuvaletler belirlenmiştir. İlkokulda öğrenciler 

sadece şubeleri için belirlenen tuvalet kabinlerini kullanacaklardır. Öğrencilerin sadece bu 

tuvaletleri kullanmaları beklenmektedir.

      Yemekhane ve Kantin

• Tüm yemek ve tedarik süreçleri Koç Holding ve ISG düzenlemelerine uygun şekilde

hazırlanmış, yemek servisi, tek kullanımlık su, baharatlar, özel paketlenmiş çatal/bıçak vb.

düzenlemeler Mart ayından beri okulumuzda uygulanmaktadır. Detaylı bilgilendirmeye bu

bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

• Eğitim süreçlerinin tam zamanlı, hibrit vb. modellemesine göre farklı yemek kurguları

planlanmıştır. Eğitim modeline göre “Lunchbox” seçeneği veya seviye/gruplar halinde

yemekhanenin kullanımı uygulamasına geçilecektir. Bu uygulamalar, resmi açıklamalar

doğrultusunda sizlere iletilecektir.

• Yemekhanelerde masalara separatörler yerleştirilmiştir.

https://drive.google.com/file/d/1ZgYb-2kVUQeFl_fUPRRtvdxqdTJUTyty/view
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• Yemekhanelerde fiziksel mesafelendirme uygulamalarına titizlikle uyulması gerekmektedir.

Masa ve sandalye düzenlerinin değiştirilmemesi, öğrencilerimizin sıraya girdiklerinde işaretli

alanlarda yönergelere göre beklemeleri gerekmektedir. Öğrenciler ve çalışanlar sadece

yemek yerken maskelerini çıkarabilecektir.

• Seyreltilmiş, hibrit veya tam zamanlı eğitim modellerinde öğrencilerin seviye ve/veya

sınıflarına özel saatler arasında düzenlenmiş olan yemek saatlerine uyması gerekmektedir.

• Lise yemekhane girişindeki parmak izi sistemi, pandemi süresince devre dışı bırakılmıştır.

Yemek kaydı bulunan öğrencilere kartları, okul açılışında iletilecektir.

• Lise kantininde bulunan fiziksel mesafelendirme işaretlerine uyulması gerekmektedir.

• Lise kantinindeki tüm ürünler paketli olarak satışa sunulacak, su vb. ürünler için Spor Salonu

tarafındaki kantin alanından satış yapılacaktır. Ayrıca Fen Binası girişine üçüncü bir kantin alanı

oluşturulmuştur.

• Lise kantininde nakit satış yapılmayacaktır. Kantin alışverişlerinde her şifreli kredi kartı

kullanımından sonra POS makineleri dezenfekte edileceğinden, sıraların ve bekleme

sürelerinin uzamaması için ödemelerde temassız işlem yapılması, öğrencilerin kartlarının

temassız işleme açılmasını önemle rica ederiz.

11
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 Sınıf Düzeni

• Sınıflara girmeden önce ve ders bitişinde öğrencilerin ellerini yıkaması ve dezenfekte etmesi

gerekmektedir. Her sınıf girişinde dezenfektan bulunmaktadır.

• Tüm öğrencilerimizin sınıfta bulundukları zaman süresince maske takmaları beklenmektedir.

• Tüm ortak alanlarda ve teneffüslerde maske kullanımı zorunludur.

• İlkokulda tüm öğrenciler sınıflarda isimleri yazılı sıralarda oturacaklar, farklı sandalye ve masa

kullanmayacaklardır.

• İlkokul ve ortaokulda masalar arasında separatörler yerleştirilmiştir.

• İlkokul 1. ve 2. sınıfların bahçeleri açık sınıfa dönüştürülmüş olup belirli derslerin bu

alanlarda yapılması planlanmaktadır. Diğer ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okul bahçesine

yerleştirilen çardaklarda bazı dersler açık sınıf şeklinde kullanılabilecektir.

• Okulda bulunan laboratuvar, bölüm ofisleri vb. alanlardaki masalar seperatörlerle ayrılmış ve

oturma düzenleri fiziksel mesafeyi sağlayacak şekilde planlanmıştır.

• Sınıflarda malzeme ve okul materyallerinin (müzik aletleri, boyalar vb.) kullanımıyla ilgili

detaylı bilgilendirme, seviye veya ders bazında iletilecektir.

Sağlık & Güvenlik

• Öğrencilerimizin evden çıkışlarından, eve dönüşlerine kadarki zaman boyunca takip etmeleri

gereken önlemlerin en başında, maske kullanımı gelmektedir. Her öğrencimizin yeterli sayıda

maskesini (öğrenci başına günlük 5 kullan-at veya 3 kumaş maske önerilmektedir) yanında

taşıması gerekmektedir. Maske kullanımıyla ilgili hazırlanmış içerikler, okul açılmadan önce

tüm öğrenci ve çalışma arkadaşlarımızla paylaşılacaktır.

• Tüm öğrencilerimizin okulda bulundukları süre boyunca ortak alanlarda, koridorlarda maske

kullanmaları gerekmektedir.
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• Öğrencilerimizin yanında el dezenfektanı veya kolonya bulundurması gerekmektedir. 

Dezenfektan veya kolonya kullanımı konusunda öğrencilerimizin okula başlamadan 

bilinçlendirilmesi için hazırlanmış içerikler tüm öğrenci ve çalışma arkadaşlarımızla 

paylaşılacaktır. 

• Okulumuzda bulunan tüm dezenfektan vb. malzemelerin tedariği, Vehbi Koç Vakfı Sağlık 

Kuruluşları ve Koç Holding’e bağlı olan Zer A.Ş. aracılığıyla sağlanmıştır. 

• Okulumuzda sınıf girişlerine, koridorlara, ortak alanlara ve bahçelere el dezenfektanları 

yerleştirilmiştir. 

• Öğrencilerimize sık sık ellerini yıkamaları konusunda hatırlatmalar yapılacaktır.

• Öğrencilerin okulda bulunduğu süre zarfında ateşi çıkan öğrenci olması durumunda 

izlenecek protokol detaylarına Koç Okulu COVID-19 Vaka Prosedürleri dokümanından 

ulaşabilirsiniz. 

 Temizlik & Hijyen

Okulun temizlik ve dezenfeksiyon süreçleri, Koç Holding “Temizlik ve Dezenfeksiyon 

Uygulama Önerileri” ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının 

Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kılavuzu” nezdinde düzenlenmiş ve bu süreçlere Koç 

Okulu dinamiklerine istinaden ek uygulamalar hayata geçirilmiştir. Tüm temizlik işlemleri gün 

boyunca, sürekli olarak gerçekleştirilecek, okulda öğrenci ve çalışan bulunmayan saatlerde ise 

biyosidal ruhsatlı ürünlerle dezenfeksiyon yapılacaktır. 

• Sık kullanılan yüzeyler (masalar, kapı kolları, aydınlatma dügmeleri ve prizler, tezgahlar, 

tutacaklar, tırabzanlar, telefonlar, klavyeler, tuvaletler, lavabolar, musluk ve bataryalar, vb.) 

öncelikli olarak gün boyu dezenfeksiyon özelliği bulunan biyosidal ürünlerle temizlenecektir.

• Tablet, klavye, dokunmatik ekran, klavye, kulaklık, ATM vb. elektronik cihazlar ayrıca 

dezenfekte edilecektir. Öğrenciler, kendilerine ait kulaklık, dizüstü bilgisayar vb. ekipmanların 

temizliğinden ve dezenfekte edilmesinden sorumludur. 

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-covid-19-vaka-prosedurleri-2/
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• Öğrencilerin okulda bulunmadığı saatlerde

detaylı dezenfeksiyon yapılacaktır.

• Tüm alanlar sık sık havalandırılacaktır.

• Klimalar kullanılmayacaktır.

• Kirlenmiş maske, koruyucu, eldiven vb. atıklar

hijyen kuralları çerçevesinde ve tıbbi atıklar için

belirlenmiş pedallı çöp kutularında toplanacaktır.

• Diğer atıklar için tüm sınıflara pedallı çöp kutuları

yerleştirilmiştir.

• Su sebilleri devre dışı bırakılacaktır;

öğrencilerimizin yanında mataralarla su getirmeleri

önemle rica ederiz.

 Yatılı Düzenlemeleri

Genel Bilgiler

• Tüm yatılı öğrencilerine ve çalışanlarına Pandemi 

Farkındalığı ve Koç Okulu uygulamaları eğitimi 

verilecek, yatılı bölümü uygulamalarıyla ilgili ayrıca 

bilgilendirileceklerdir.

• Öğrencilerin, yatakhaneler ve Ortak Alana 

yerleştirilmiş olan COVID-19 uygulamaları ve 

tedbirleriyle ilgili afişlerdeki ve bu belgedeki tüm 

kurallara uyması gerekmektedir.

• Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı,

baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı,
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bulantı, kusma veya ishal belirti ve bulgularından en az bir tanesini gösteren yatılı öğrenciler, 

Müdür Yardımcısının bilgisi dahilinde revirde doktor kontrolünden geçirilecektir.. Öğrencinin 

şikayetleri revirde değerlendirilecek ve Koç Okulu COVID-19 Vaka Prosedürleri dokümanında 

belirtilen adımlar takip edilecektir. 

• Yatakhanelerde koridorların girişlerine ve ortak alanlara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. 

• Tüm ortak yaşam alanlarında (etüt odaları, mutfak, mescit, bakkal, dinlenme ve TV salonu, 

atölye odaları, masa tenisi, bilardo, langırt salonları vb.) öğrencilerin birbirleri ve çalışanlar 

arasında fiziksel mesafe düzenlenmeleri yapılmıştır.

• Yatılı öğrencilerin ve çalışanlarının günlük ateş ölçümleri yapılacaktır.. 

• Yatakhane girişlerinde ve izolasyon alanlarında öğrencilerin ayakkabıları dezenfektanlı 

paspaslar aracılığıyla temizlenecektir. Bu sebeple öğrencilerimizin kapalı ayakkabı giymesi 

gerekmektedir.

• Maske vb. tıbbi atıkların yatakhanelerde yerleştirilmiş  pedallı çöp kutularına atılması 

gerekmektedir.

• Pandemi süresince, yatakhanelerde odalar arası ziyaretler gerçekleşmeyecektir. Sadece 

ortak alanlarda fiziksel mesafelendirme şartlarıyla sosyalleşilecektir. 

• Sorumlu öğretmenler, ISS ve teknik destek ekip dışındaki kişiler yatılı 

bölüme alınmayacaktır. Kargo teslimatları nöbetçi sorumlu öğretmene 

yapılacaktır.

• Acil durumlarda kullanılacak tekerlekli sandalye ve sedye her 

kullanımdan sonra dezenfekte edilecektir.

• Ortak alanda yapılacak grup toplantıları veya etkinliklerine 

katılımcı sayısı sınırlandırması bulunacak, etkinliklerde fiziksel mesafe 

kurallarına ve havalandırma koşullarına uygun alanlar kullanılacaktır.

• Yatılı sorumlu öğretmenleri için ayrılan yatak odaları salgın süresince 

karantina alanına dönüştürülecektir. Yatılıda Covid-19 belirtileri gösteren bir 

öğrenci olması durumunda, öğrencinin oda arkadaşları bu karantina odalarına alınacaktır. 

Hasta öğrenci ise hastalığın tanısı kesinleşene kadar revirdeki izolasyon odasında kalacaktır. 

http://www.koc.k12.tr/tr/koc-okulu-covid-19-vaka-prosedurleri-2/
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• Karantina odaları en fazla 2 öğrenci kalacak şekilde düzenlenmiştir.

• Karantina odalarında kalan öğrenciler yemeklerini karantina odasında yiyeceklerdir.

• Okul veya bir sağlık kurumu tarafından 14 gün karantina kararı alınan öğrenciler, evlerine 

gönderilecektir.

• Hastanelerde yatan ve evde karantinada kalan öğrencilerin takibi müdür yardımcıları, revir 

ekibi ve yatılı bölümü tarafından yapılacaktır. 

• Yatılıda kalan öğrenciler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, ishal ve nefes darlığı 

belirtileri olan / gelişen, Covid-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar tıbbi maske takılarak revire 

yönlendirilecektir.

• Yatılı öğrencilerinin duyduğu ihtiyaç dikkate alınarak Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik 

bölümüyle birlikte öğrencilerimize düzenli olarak destek verilecektir.

• Covid-19 tanısı kesinleşen öğrencilerin odaları boşaltılacak, 24 saat süreyle havalandırılacak 

ve dezenfekte edilecektir.

• Sıra beklenen kantin, bakkal alanları ve izin alma, görüşme ve ara beslenme saatlerinde 

fiziksel mesafelendirme işaretlerine uyulması beklenecektir.  

• Bakkal ve kantin kullanımında temassız ödeme tercih edilecek, temaslı ödemelerde her 

kullanım öncesi öğrencinin alkol bazlı el dezenfektanı ile el hijyenini sağlaması istenecektir.

• Salgın süresince dışardan yemek ısmarlanmayacaktır.

• Ortak alanda bulunma süreleri, öğrenci yoğunluğuna ve seviyelere göre düzenlenmiştir.

16
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• Ara beslenme saatlerinde ürünler  paketli olarak Yemekhane görevlileri tarafından servis 

edilecektir. 

• Ara beslenme saatlerinde Yemekhane görevlileri ile öğrenciler arasına separatörler 

yerleştirilmiştir.  

• Zorunlu haller dışında kampüs dışı izinleri sınırlandırılacak, pandemi seyrine göre izin 

durumları güncellenecektir. 

• Zorunlu durumlarda servis kullanımı, okulun servis uygulamalarına istinaden 

gerçekleşecektir. 

• Yatılı dış mekân kullanımında fiziksel mesafeye (en az 1 metre) uyulması gerekmektedir. Açık 

alanlarda bulunan banklarda en fazla iki kişi oturacaktır.  

• Öğrenciler bisiklet kullanımı öncesi ve sonrası bisikletin gidon ve selesini temizlemekle 

sorumludur. Bisiklet odasında dezenfektan bulundurulacaktır.

         Yatakhane Uygulamaları

• Yatakhanelerde kalacak öğrenci sayısı ile ilgili olarak, Covid-19 Pandemi Rehberli kuralları 

esasınca her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde kontroller yapılmış ve gerekli koşullar 

sağlandığından odalardaki öğrenci sayılarında değişiklik yapılmamıştır. Bu doğrultuda odalar 

mevcut halleri ile dört ve iki kişilik olarak kullanıma devam edecektir. 

17
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• Yatakhanelerin içinde, odalarda, koridorlarda, 

tuvaletler, banyolar ile çalışma ve dinlenme 

alanlarında fiziksel mesafe en az 1 metre olacaktır.

• Yatakhanelerde bulunan tüm eşya ve mobilyalar, 

fiziksel mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde 

düzenlenmiştir.

• Öğrenci odalarında, aynı odada kalan öğrenciler 

dışında kişilerin bulunmasına izin verilmeyecektir.

• Zorunlu bir neden olmadığı sürece öğrencilerin oda 

değişikliğine izin verilmeyecektir.

• Hijyen ve güvenlik açısından odalarda yemek 

yenilmemesi beklenmektedir.

• Odalar 15 dakikalık aralıklarla havalandırılacaktır.

• Yatılı bölümünde bulunan el kurutma cihazları 

kullanılmayacaktır. 

• Pandemi kapsamında hijyen uygulamaların 

artırılması ve kuralların titizlikle takip edilmesi 

gerekmektedir: 

– Çamaşırların düzenli olarak yıkanması, 

odalarda ayakkabı bulundurulmaması, 

– Bavul ve çantaların bavul odalarında 

saklanması,

– Kişisel eşyaların (diş fırçası ve macunu, 

tarak, fön makinesi, şampuan, krem, havlu, 

çamaşır ve çamaşır deterjanı vb.) banyo ve 

lavaboların üzerinde değil, oda dolaplarında 

muhafaza edilmesi,
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– Odalarda açıkta kıyafet bulundurulmaması, oda arkadaşları birbirlerinin kişisel 

eşyalarını kullanmaması beklenmektedir.

• Odalarda maske takılması zorunlu olmamakla birlikte, odalar dışındaki tüm ortak alanlarda 

maske kullanımını zorunludur.

• Yatakhanelerde odalara başka odalardan ve dışarıdan misafir ve ziyaretçi alınmayacaktır.  

• Çamaşır ve kurutma makinelerinin kullanımı seviyelere göre düzenlenecek ve kullanım 

çizelgesine işlenecektir.  

• Yatılı bölümünde görevli çalışanlar için gerekli koruyucu ekipman (siperlik, eldiven, maske 

vb.) tedariği tamamlanmıştır. 

• Asma katlardaki ortak bilgisayarların  (klavye, mouse vb.) ve ütü, çamaşır makinesi, 

buzdolabı gibi eşyaların günlük temizlik ve hijyeni sağlanacaktır. Öğrencilerin şahsi eşyalarının 

(kulaklık, dizüstü bilgisayar vb.) temizliği, öğrenciler tarafından yapılması beklenmektedir

      Ortak Alan Uygulamaları: Mutfak

• Mutfak girişindeki el dezenfektanın mutfağa girerken kullanılması gerekmektedir.

• Mutfakta fiziksel mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulması gerekmektedir.

• Mutfakta masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmiştir.

• Yemek alanlarında fiziksel mesafeye ve el hijyenine dikkat edilmesi gerekmektedir.

• Kullanılan mutfak malzemelerinin deterjanla temizlenerek kapalı ve temiz dolaplarda 

saklanması gerekmektedir.

• Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca 

yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gerekmektedir.

• Mutfağın ortak kullanımında bulunan zeytinyağı, limon sosu, nar ekşisi vb. ürünler 

kaldırılarak tek kullanımlık ürünlerle değiştirilecektir.
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       Ortak Alan Uygulamaları: Kapalı 
Spor Salonu 

• Kapalı spor salonları sadece randevu sistemiyle, 

sınırlı süreler ve öğrenci sayılarıyla kullanılabilecektir. 

• Spor salonlarında uyulması gereken kurallar salonun 

girişine asılacaktır. 

• Spor salonundaki öğrenci sayısı her 6 metrekareye 

bir öğrenci olacak şekilde sınırlandırılacaktır. 

• Spor aktivitesi damlacık çıkışını ve hızını 

artırmaktadır. Bu nedenle fiziksel mesafefelendirme en 

az 2 metre olarak uygulanacaktır. 

• Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet vb. ekipman 

aralarında en az 2 metre olacak şekilde yerleştirilmiştir.

• Salgın süresince yakın temas gerektiren takım 

sporları ve çalışmalar yapılmayacaktır. 

• Spor salonuna giderken herkes kişisel malzemelerini 

(tenis raketi vb.) yanında götürecektir. Malzemeler 

paylaşılmayacaktır. 

• Spor salonuna girişlerde ellerin yıkanması veya el 

dezenfektanı kullanılması gerekmektedir. 

• Spor salonunda mecbur olmadıkça yüzeylere 

dokunulmaması, yüzeylerle temas olması durumunda 

ellerin yıkanması veya el dezenfektanı kullanılması 

gerekmektedir.

• Spor salonu sık sık temizlenecek ve 

havalandırılacaktır.




