Değerli Velimiz,
Okyanus Kolejleri COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında gerekli tüm önlemleri almıştır.

Okyanus Kolejleri tarafından oluşturulan Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı, okulda çalışan sayısı,
okulun yapısı ve faaliyetleri gibi hususlar göz önüne bulundurularak hazırlanmıştır.
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2) Okyanus Kolejleri, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı kapsamında uygulayacağı kontrol önlemleri
hiyerarşisini oluşturmuştur. Sorumlu olacak kişileri belirlemiş ve görevlendirmiştir. Şubemizde anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve lise kademe yöneticileri ile hemşire ve işletme müdüründen oluşan kurul sorumludur.
3) Tüm personel tarafından aşağıdaki maddeler dikkatle uygulanacaktır.
a) El hijyeni uygulamalarının yaygınlaştırılması
b) Okyanus Kolejleri içinde hijyen ve sanitasyon (su ile bulaşan) kaynaklı salgın hastalık için alınmış genel tedbirlere
uygun hareket edilmesi
c) Fiziki mesafenin korunması
d) Uygun kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması (maske, eldiven takılması vb.)
e) Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması
f) Solunum hijyeni ve öksürük /hapşırık adabına uyulması

4) Yükleniciler, dış servis/hizmet sunucuları, ürün ve hizmet tedarikçileri ile zaruri durumlar dışında randevu sistemi ile
çalışılmaktadır. Zaruri durumdalar kuruma girişlerde Covid-19 önlemleri istisnasız uygulanmaktadır.
5) Okulun girişinde ve tüm çalışanların, öğrenci, veli ve ziyaretçilerin ortak kullandığı tüm alanlara antiseptik dispenserler
çalışma alanı içerisinde en yakın noktalara konulmuştur.
6) Okyanus Kolejleri; idareci, öğretmen, öğrenci ve diğer tüm personele salgın hastalıklardan korunmaya yönelik
eğitimleri verilmektedir.
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7) Tüm personel ve öğrencilerin, yaş ve öğrenim düzeylerine uygun olarak gerçekleştirilecek eğitimlerin konu, içerik
ve yöntemleri belirlenmiş ve eğitimlerin bir kısmı gerçekleştirilmiştir. Özellikle yemekhane ve temizlik personelinin,
görevlerini yerine getirmeden önce eğitimleri tamamlanmıştır.
8) Tüm sosyal alan ve ortak kullanım alanları düzenlenip temiz tutulmaktadır. Alanlar sık aralıklarla uygun şekilde
temizlenip dezenfekte edilmektedir. Okyanus Kolejleri, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı’na uygun
olarak öğrenciler, personel ve diğer kişiler tarafından kullanılan umumi tuvaletler ve diğer ilgili alanlar (yemekhane girişi,
hizmet alanları, asansör girişleri) dâhil olmak üzere farklı alanlarda antiseptik madde dispenserleri bulundurulmaktadır.
Rutin kontrolleri yapılmaktadır.
9) Ziyaretçiler, okula girmeden önce salgın hastalıkları önlemeye yönelik alınan tedbirler/kurallar hususunda
bilgilendirilmektedir. Okula her türlü kontrolsüz giriş engellenmektedir. Okula, randevusuz girişe müsaade
edilmemektedir.

10) Bekleme salonu ve lobi, düzenli olarak temizlenmektedir. Oturma düzeni, sosyal mesafeye uygun şekilde
düzenlenmiştir. Tüm alanlardaki eşyalar sıklıkla temizlenmektedir. Alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmaktadır
11)
* Sınıflar, düzenli aralıklarla havalandırılmaktadır.
* Sınıfların temizlik ve dezenfeksiyonu belirlenen plana uygun olarak yapılmaktadır.
* Dersliklerdeki panolara, ekranlara ve ortak alanlara, hijyen bilincini ve
farkındalığını arttırmaya yönelik afişler, posterler asılmıştır.
* Ortak kullanılan ekipman ve dolaplar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir.
* Dersliklerde yer alan ortak temas yüzeyleri (bilgisayarlar, dolaplar, makineler, aletler vb.) için kullanım şartları, kullanım
sıklığı, kullanım sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmuş ve uygulanmaktadır.
* Kullanılan makinelerin yüzey temizlikleri var ise üretici firmaların belirlediği kriterlere uyularak
yüzey temizlikleri yapılacaktır.
* Ortak kullanım alanlarında ve dersliklerde elle temas etmeden açılıp kapanabilen, pedallı çöp kovaları; maske atıkları
için ise atık kumbarası bulunmaktadır. Kullanılan maske atıklarının koridorda bulunan atık kumbarasına atılması
gerekmektedir.
* Sıralara seperatör takılmaktadır.
* Öğretmenler siperlik kullanacaktır.
* Çocukların maske takması önerilir.
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12) Atölye ve laboratuvarlarda panolara, ekranlara ve ortak alanlara, salgın hastalıklar konusunda bilgilendirmeye ve
farkındalığı arttırmaya yönelik afişler, posterler asılmaktadır
13) Konferans salonu yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmektedir. Havalandırma sistemleri dışarıdan
taze hava alacak şekilde ayarlanmaktadır. Odaların havalandırma tesisatının filtre temizliği, bakım ve kontrolleri
düzenli olarak yapılmaktadır. Bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanların
ortak kullanılmaması sağlanmaktadır. Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu temizlik/dezenfeksiyon plan/
programlarına uygun olarak yapılmaktadır. Öğretmenler odasına misafir ve ziyaretçi kabul edilmemektedir. Odada alkol
bazlı el antiseptiği, elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı vb. atık kumbaralar bulundurulmakta ve genel
hijyen kurallarına uyulmaktadır. Odada içecek ihtiyacı tek kullanımlık ürünlerden sağlanmaktadır.
14) Ofislerin yerleşimi, sosyal mesafeye dikkat edilerek düzenlenmektedir. Ofislerin havalandırma tesisatının filtre
temizliği, bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ofis malzemelerinin (bilgisayar klavyesi, mouse, telefon,
kalem, silgi vb.) ortak kullanılmaması sağlanmaktadır. Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyonu temizlik/
dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak yapılmaktadır.

15) Kantinde para kullanılmamaktadır. Öğrenciler kantin kartları ile alışveriş yapabilmektedirler. Kartlara para
yükleme işlemi online olarak da okyanusstore.comdan yapılabilmektedir. Kantin/Yemekhane personeli, kişisel hijyen
kurallarına sıkı bir şekilde uymaktadır. Personel, işe özgü KKD’ler (maske, bone, eldiven vb.) kullanmakta ve yemekhane
girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmaktadır. Kişilere, yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni
sağlamaları konusu güçlü şekilde hatırlatılmaktadır. (Girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler vb.
bulundurulmaktadır. Büfe yüzeyleri sık sık temizlenip ve dezenfekte edilmektedir. Menaj takımlarının (tuz, karabiber,
sos vb.), şekerin, kürdan vb. tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçakların servise kâğıt cepli paketler ile hijyenik
önlemler alınmış olarak sunulmaktadır. İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmaktadır. Yemek salonlarındaki oturma
düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlanmaktadır. Masalar boşluk bırakılarak ayarlanmaktadır. Yemek
saatleri yeni oturma planına göre düzenlenecektir. Yemekhane personelinin siperlik ve maske kullanımı zorunlu
tutulmuştur. Nöbetçi öğretmen sayısı arttırılacak ve öğrencilere el yıkama hususunda sıklıkla uyarılara devam edecektir.
Kantinde market kısmından içeri öğrenci alınmayacaktır. Öğrenci kantin personelinden ürünü isteyecektir. Kantinde,
kasanın olduğu bölüme içeri geçişi engelleyen bir bölme koyulacaktır.
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16) Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyler, uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmektedir. Öğrencilere
ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/
uyarı levhası konulmuştur. Personel ve öğrencilerin kâğıt havlular ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa
yakın noktalara pedallı atık kutuları yerleştirilmiştir. Tuvaletlerin havalandırma sisteminin temiz hava sirkülasyonu
yeterli ve uygundur.

17) Okulda bulunan revir/sağlık odası vb. alanların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmıştır. Reviri kullanabilecek kişi
sayısının belirlenmesi, revire gelen kişinin KKD kullanımına yönelik önlemleri alması, revire başvuran kişilere ait vaka
takip kayıtlarının tutulması sağlanmaktadır.
18) Spor salonlarının girişine salgın hastalık önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama ve spor salonunun içinde uyulması
gereken kurallar) asılmaktadır. Spor salonlarının girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmaktadır. Spor salonlarının
girişi ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutuları konulmaktadır ve düzenli olarak boşaltılmaktadır. Görevli personelin
salgın hastalıkların bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmıştır. Spor salonlarında, her
kullanımdan sonra düzenli olarak temizlik yapılmaktadır. Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmektedir
19) Mikrobiyolojik kalite için rutin testler, mevzuata uygun olarak yapılmaktadır. Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu
için ilgili mevzuata uyulmaktadır
20) Soyunma odaları, aynı anda kullanacak kişi sayısının azaltacak şekilde organize edilmektedir. Soyunma odalarında
kişi başına minimum 4 m2 alan sağlanacak ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde kullanım planlanmaktadır. Oda
girişlerine alkol bazlı el antiseptiği konulmuştur. Temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı gözden geçirilmekte ve her kullanım
sonrası temizlik ve dezenfeksiyon yapılmaktadır.
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21) Bahçe ya da oyun alanlarında bulunan oturma ünitelerinde sosyal mesafe kuralları uygulanmaktadır. Oturma
üniteleri ve diğer ekipmanların (oyuncaklar, spor aletleri vb.) temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri planlanmış ve plan
dâhilinde temizlenmektedir. Teneffüs veya diğer açık alan etkinliklerinde tayin edilmiş bir sorumlu (nöbetçi öğretmen,
güvenlik görevlisi vb.) tarafından salgın hastalık dönemlerine özgü (sosyal mesafenin korunması vb.) uyarılarda
bulunması sağlanmaktadır. Genel hijyen ve sanitasyon uygulamalarına ve salgın hastalık dönemlerindeki tedbirlere
yönelik görünür yerlere afiş/poster/uyarı levhası konulmaktadır

22) Servis şoförleri ve rehber personeli, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmektedir. Öğrenciler ve personel
servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uygun davranmaktadır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması
için önlemler alınmaktadır. Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların maske
takması sağlanmakta, belirti gösteren öğrenci ise öğrencinin velisi bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilecektir.
Koltuklara numara verilir, evden alınma sırasına göre her öğrencinin/personelin hangi koltuğu kullanacağı sabit hale
getirilmektedir. Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulmakta, liste serviste görünür şekilde asılmaktadır ve
her öğrenci/personel kuruluşa gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat edecektir. Servis
araçlarına oturma listesinde ismi bulunanlar dışında kişi kabul edilmemektedir. Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi
kapatılmıştır. Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmaktadır. Servislerde pencereler uygun
olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmaktadır. Servisin genel iç temizliği gün sonunda su
ve deterjan ile yapılmaktadır. Dezenfeksiyon işlemi düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Servise binişlerde ateş ölçümü
yapılacaktır. Her türlü araç (servis, hizmet araçlar vb.) içerisinde dezenfektan, kolonya, %70 alkol bazlı el antiseptiği ve
yeterli sayıda maske bulundurulmaktadır.
23) Ortak alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, asansörler, açık alanlar vb.) temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin
uygulanmasına özel dikkat gösterilmektedir. Merdiven tırabzanları, asansör düğmeleri, korkuluklar, anahtarlar, kapı
kolları vb. gibi sık sık dokunulan yüzeyler daha sık ve daha özenli temizlenmektedir. Temizlik personeline bu konuda
talimatlar verilmiştir.
24) Okulun ana girişinde güvenlik konsoluna en yakın noktaya görülebilecek şekilde %70 alkol bazlı el antiseptiği
konulmuştur. Danışmaya veya girişte uygun bir noktaya termal kamera koyulmaktadır. Öğrencilerin, ziyaretçilerin
ve çalışanların ateş ölçer termometre ile vücut sıcaklıklarını kontrol edilmektedir. Salgın hastalık bildirim formu
kullanılmakta ve danışma personeline formun nasıl kullanacağı konusunda eğitim verilmiştir. . Bu tür olaylarla başa
çıkmak için her zaman görevde hazır, eğitilmiş en az 1 kişi belirlenmektedir. Güvenlikte ve diğer uygun noktalarda
personel acil durum iletişim çizelgesinin bulunmaktadır.
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25) Okulların açılmasıyla velilere “Bilgilendirme Formu ve Taahhütname” iki nüsha halinde imzalatılacak ve bir nüshası
veliye verilecektir. COVID-19 kapsamında alınacak önlemleri açıklayan bu bilgi notunda: ateş, öksürük, burun akıntısı,
solunum sıkıntısı, ishal şikâyetlerinden herhangi biri olan öğrencilerin okula bilgi verilerek gönderilmemesi istenecek ve
doktor muayenesi önerilecektir. Aile içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi COVID-19 belirtileri
olan ya da bulunması durumunda okula ivedilikle bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi istenecektir.
(Bilgilendirme Formu Örneği 10. Sayfadadır.)

26) Her okulun girişine termal kamera konuşmuştur.
27) Velilerimiz okul binasına randevu sistemine göre içeri alınacaktır. Öğrenci teslimleri okul bahçe kapısından
yapılacaktır.
28) Sosyal mesafeyi ihlal edecek etkinlikler yapılmayacaktır.
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….../…../ ...020

ÖZEL ……………………………………………………… OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

Çocuğumun ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumu ile aile içerisinde
solunum yolu şikayetleri gelişen veya solunum yolu enfeksiyonu hikayesi ile hastane yatışı yapılan kişi
varlığında ya da COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuğumu kuruma getirmemem ve bu
durumu okula bildirmem gerektiği konusunda bilgilendirildim.

Yukarıda belirtilen durumlarda çocuğumu okula getirmeyeceğimi ve getirmeme sebebimi okul yönetimine
bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. … /… / 20…
Taahhüt eden:
Veli/vasinin adı soyadı:
Öğrencinin adı-soyadı:
Adı soyadı:
İmzası:
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Okul Yetkilisi:
Görevi:
İmzası:

