KORONAVİRÜS (COVİD-19) PANDEMİSİ ACİL
DURUM EYLEM PLANI

Değerli Haramidere Açı Koleji
Ailesi
Dünyada hızla yayılmaya devam eden Covid-19 salgını hakkında TC
Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü
tarafından yapılan tüm bilgilendirme, uyarı ve alınması gereken
önlemleri Haramidere Açı Koleji olarak yakından takibini yapmaktayız.
İnsanlık olarak bu zorlu dönemden geçerken, öğrencilerimizin
sağlığının korunması ve sağlık hizmet sunumumuzun sürekliliğini
sağlama sorumluluğunun bilincinde olarak; İlgili mevzuat gereği ve
yaşanması muhtemel risklerin azaltılması açısından kurumumuzda
bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmelerinin ve Acil Durum
Eylem Planlarının pandemi ile mücadele tedbirlerini de içerecek şekilde
önlemlerimizi aldığımızı dikkatinize sunarız.

Yürütülen çalışmaların, uygulamaların, uyarı ve
hatırlatmalarımızın, Milli Eğitim Ve Sağlık Bakanlığı yönergelerine ;
küresel risk ortamından kaynaklı olası değişimlere göre
güncelleneceğini sizlere belirtmek isteriz.
Sağlık ve güvenliğimiz açısından ilgili tüm bakanlıklar tarafından
belirlenen sosyal mesafe, hijyen ve KKD (kişisel koruyucu donanım:
maske, eldiven bone vb.) kullanımı kurallarına hep birlikte uyum
sağlayacağımıza gönülden inanıyoruz.
Belirteceğimiz Covid-19 Aksiyon Planı , eğitim kurumumuzda
esas olarak Covid-19 salgın hastalığına yönelik öğrencilerimizi,
ailelerimizi, öğretmenlerimizi ve çalışanlarımızı korumaya yönelik
uygulamaları, neler yaptığımızı , salgın sürecine hazırlıklarımızı,
çocuklarımızın nelere dikkat etmesi gerektiğini ve siz değerli
velilerimizden beklentilerimizi içermektedir.
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EĞİTİM
 Kurumumuz, idareci, öğretmen ve diğer tüm personele salgın
hastalıkların yayılımı, kişisel hijyen, el hijyeni ve kişisel koruyucu
donanım kullanılmasına yönelik eğitim sağlamıştır.
 Gerçekleştirilen eğitimler sonrası davranışlar izlenecek olup, gerekli
durumlarda eğitimler tekrarlanacaktır.
 Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin erişimlerini kolaylaştırmak için
özel eğitim politikaları belirlenmiştir.
 Öğrencilerin okula başlangıç sürecinden sonra gerekli eğitimleri
almalarına yönelik takvim oluşturulmuştur.

HİJYEN ÖNLEMLERİ VE
KONTROLLER
 Kurumumuzda detaylı temizlik ve sanitasyona yönelik kullanılan
biyosidal ve diğer ürünlerin güvenlik çalışmaları öngörülen sıklık ve
talimata uygun bir şekilde yapılmıştır.
 Su, sabun ve alkol bazlı uygun el antiseptiği erişimin mümkün
olduğu her yere yerleştirilmiştir.
 Çalışma alanları, bekleme salonu, lobi, ofisler, derslikler, koridorlar,
lavabo, tuvalet, merdiven korkulukları, asansör, yemekhane, spor
salonları, laboratuarlar vb. ortak kullanım alanlarında hijyen şartları
belirlenen yönetmeliklere göre sağlanmıştır.

 Temas edilen her ortamda araç ve gereçler, görev ve
sorumluluklar, temizleme yöntem ve sıklıkları, izleme ve doğrulama
düzenlemeleri, çaşlışma öncesi kontroller sağlanmıştır.
 Temizlik personeli için sodyum hipoklorit başta olmak üzere bu
ürünlerin hazırlanması, uygulanması ve depolanması konusunda
bilgilendirme sağlanmıştır.
 Havalandırma sistemlerinde filtre bakımları, asansör fan bakımları
düzenli olarak yapılmaktadır.

Kişisel Korunma Yöntemleri ve
Sosyal Mesafe
 Okul içerisinde el hijyenine önem verilmeli; eller en az 20 saniye
boyunca sabun ve su ile yıkanmalıdır. Sabun ve suyun olmadığı
durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
 Okul içerisinde el sıkışmak/ tokalaşmak yasaktır.
 Öksürme ve hapşırma durumunda ağız ve burun tek kullanımlık
mendil ile kapatılmalıdır.
 Yerlere tükürmek; kağıt mendil, maske ve çöp atmak yasaktır.
 Temizlik çalışanlarımız koruyucu ekipmana sahip olup, görev ve
yükümlülüklerinin bilincindedir.

 Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (toplantı, konferans
, yemek vb.) kişiler arasında en az 2 metre olacak şekilde
ayarlamalar sağlanacaktır.
 Okul girişlerinde, ofislerde, toplantı salonlarında, yemekhane ve
servislerde belirlenen kuralları dikkate almak zorunludur.

Okul Girişleri-GüvenlikDanışma- Ziyaretçi Önlemleri
 Her sabah okul girişlerinde uygun koruyucu ekipmana sahip
personellerimiz tarafından ateş ölçümü yapılacaktır.
 İletişim sağlamaya yönelik personelimiz, ilgili standartlara uygun
maske ve siperlik kullanmaktadır.
 Okulumuz ziyaretçi kartları temizlik/ dezenfeksiyon plan ve
programları doğrultusunda dezenfekte edilmektedir. Güvenlik,
danışma ve ofislerde ortak kullanılan telsiz, telefon gibi araçlar uygun
şekilde ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilmektedir.
 Ziyaretçilerin ateş ölçümü, gerekli kişisel bilgilerin teminin
sağlanması ve kayıtlarının tutulması konusunda çalışmalarımız
yapılmaktadır.
 Ziyaretçiler hazırlanmış olan tedbirler konusunda
bilgilendirilmektedir.

Yemekhane
 Personelimiz işe özgü KKD’ler kullanma zorunluluğundadır.
 Yemek öncesi ve sonrası el yıkama konusunda hatırlatmalar
yapılacaktır.
 Yemekhanede uygun noktalarda uyarıcı afiş ve posterler
bulunmaktadır.
 Menaj takımı ( tuz, karabiber, sos vb.) tek kullanımlık olup; çatalkaşık ve bıçakların paketli sunumu sağlanmaktadır. Su kapalı şekilde
verilmektedir.
 Yemekhanedeki oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun
şekilde belirlenmektedir.

Taşımalı Eğitim HizmetleriServis
 Servis şoförleri ve rehber personel kişisel hijyen kurallarına uygun,
sosyal mesafe kuralını hatırlarıcı önlemleri almış; konu ile ilgili
eğitimler konusunda bilgilendirilmiştir.
 Her öğrenci okula geliş ve okuldan eve dönüşlerde kendine ait sabit
bir kotukta seyahat etmektedir.
 Servise ziyaretçi yolcu kabul edilmemektedir.
 Servis içerisinde konuşulmamalı; bağrılmamalıdır.
 Servisin iç temizliği gün sonunda 1/ 100 oranında sulandırılmış
Sodyum Hipoklorit veya % 70 alkol ile dezenfekte edilmektedir.
Klimanın filtre bakımları düzenli olarak yapılmakta olup, pencereler iç
havanın temizlenmesi için her fırsatta açılmaktadır.

Okul Bahçesi ve Açık Oyun
Alanları
 Teneffüs veya açık alan etkinliklerinde nöbetçi öğretmen tarafından
salgın hastalık dönemine özgü uyarılarda bulunulmaktadır.
 Genel hijyen ve sanitasyon uygulamalarına yönelik tedbir afiş ve
posterleri öğrencinin görebileceği alanlara konulmuştur.

Revir
 Kurumumuzda bulunan revir alanının temizlik ve dezenfeksiyonu
düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Zemin ve masaüstü her iki saatte bir
yapılmaktadır.
 Revire sadece 1 hasta kabul edilmektedir.
 Acil durumlar dışında revirde 15 dakikalık havalandırma işlemi
uygulanmaktadır.
 Revire gelen kişinin kişisel koruyucu ekipmana sahip olması zorunludur.
 Revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtları muhafaza edilmektedir.
 Ateş, öksürük, hapşırık, halsizlik, tat ve koku alma duyularında kayıp,
ishal gibi durumlarda öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve personelimizin
okula gelmemeleri , aynı gün bir sağlık kuruluşuna başvurmaları ve sonucu
kurumumuzla paylaşmaları istenmektedir.

Su Sebillerinin Kullanımı
 Su sebilleri bir sonraki emre kadar kapalı olacak, çalışanlar pet şişe
ya da karton bardakları kullanmaktadırlar.
 Öğrencilerimizden yanlarında pet şişe ya da suluk getirmelerini
beklemekteyiz.

Afiş Çalışmaları
 Küresel salgın sürecinde farkındalığı arttırmaya yönelik afiş ve
broşür çalışmaları kurumumuzda tamamlanmış olup, herkesin
görebileceği yerlere konumlandırılmıştır.

