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ÖZEL NADİDE OKULLARI COVİD-19 SALGIN ÖNLEMLERİ 

Öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın sağlık durumlarının takibi ile ilgili Cuygulamakta olduğumuz süreç şu 

şekilde özetlenebilir: 

 Okulumuz öğrenci veya personelinde Koronavirüs şüphesi olması veya teşhis edilmesi durumunda 

uygulanacak protokoller Sağlık Bakanlığının rehberine göre belirlenmiş ve bu konuda tüm hazırlıklar 

yapılmıştır. Farklı senaryolara göre tüm okul velilerimiz ve personelimiz ile yürütülecek bilgi akışına 

dair iletişim planı, T.C.Sağlık Bakanlığı yetkililerin güncel prosedürlerine ve yasal düzenlemeler 

uyarınca sürdürülerek en hızlı ve etkin bir şekilde uygulanmak üzere oluşturulmuştur. 

 Okulumuzda ateş, öksürük, burun akıntısı, bulantı-kusma, ishal, nefes darlığı, halsizlik gibi herhangi 

bir hastalık belirtisine sahip öğrencimiz ya da personelimiz olması durumunda derhal revirimize 

yönlendirilecek; okulumuz binası içerisinde oluşturulan izolasyon odasına alınan öğrencimiz ise 

velisine ulaşılarak teşhis ve tedavi süreçleri başlatılacaktır. Öğrencilerimiz veya personelimiz tekrar 

sınıflarına ya da görevlerine dönmeden tedavi süreçleri sona erene kadar evlerinde dinlenmeleri 

gerekmektedir. 

 Okulumuzun açık olduğu dönemde hastalıkların izlenmesi açısından günlük yoklamalar ve teşhis 

raporları öğrenci işleri ve revirimiz tarafından Bütünleşik Hasta Takibi Sistemi üzerinden takip 

edilmektedir. Bu nedenle okul hemşiremizin velileri arayarak hasta olduğunu belirttiği 

öğrencilerimizin teşhis ve tedavi süreçlerini hızla yaptırmaları, evde gereken süre boyunca 

istirahatlerinin sağlanması ve teşhis raporlarının okul idaremize iletilmesi çok önemlidir. 

 Okulumuzun kapalı olduğu dönemde ve sonrasında, gündemde olan Koronavirüs ile ilgili aileniz 

veya temasta olduğunuz kişilerle ilgili kuşkulu vaka tanımı, karantina, teşhis ve tedavi süreçleri 

yaşanması durumunda süreci takip edebilmek ve gereğinde sizlere destek olabilmek adına 

oluşturulan info@nadideokul.com adresine bilgi vermenizi önemle rica ederiz. 

Resmi Tanı Konması Durumunda 

 Okulumuz öğrencileri veya çalışanlarında Koronavirüs teşhis edilmesi durumunda süreç T.C. Sağlık 

Bakanlığı protokolleri gereğince yürütülecek, temas şüphesi olanlar mutlaka bilgilendirilecek ve 

hastanelere yönlendirilecektir. Bildirimi zorunlu olan bu hastalığın teşhis, karantina ve tedavi süreci 

Bakanlığın kontrolündedir. 

 Temas veya hastalık şüphesi olan bu hastalar, T.C.Sağlık Bakanlığının Covid Pandemi Hastanesi 

olarak belirlediği referans hastanelere başvuracak ve burada gerekli teşhis ve tedavi süreçleri 

uygulanacaktır. Başvuru konusundaki sorular için 184 Sağlık Danışma Hattı aranabilir. 

Nadide Okulları Temizlik Uygulamaları 

 Tüm okulumuzda detaylı temizlik çalışmaları ve ayrıca dezenfeksiyonu nano gümüş uygulaması 29 

Ağustos 2020 Cuma günü öğlen saatlerinde tamamlanmıştır.  

 Okul binaları dahilinde sürekli, düzenli aralıklarla ve uygun temizlik, dezenfeksiyon, havalandırma 

işlemleri yapılmaktadır. 

 Bina girişlerine ve sınıflara el antiseptikleri yerleştirilmiştir. 

 Çalışanlarımızı her sabah bina girişlerinde okul hemşiremiz karşılamakta; sağlık ve güvenlik 

personeli tarafından ateş ölçümleri yapılmaktadır. 

 Ateşi 37 derecenin üzerinde olan çalışanlar kayıt altına alınacak, 15-20 dakika sonraki ikinci 

ölçümde ateşin tekrar 37 derecenin üzerinde olması durumunda gerekli izolasyon önlemleri  
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uygulanarak çalışanımız gerekli tetkik ve tedavi aşamalarından geçmek üzere bir sağlık kuruluşuna 

yönlendirilecektir. 

 Güvenlik ve sağlık çalışanlarına zimmetli olarak birer adet yüz siperliği verilmiş olup günlük olarak 

maske ve dezenfektan tedariği sağlanmaktadır. 

 Okul girişlerinde ve içerisinde uygun noktalara el dezenfektanları yerleştirilmiştir. Düzenli 

kontrolleri yapılarak sürekli dolu olmaları sağlanmaktadır. 

 Klima sistemleri salgın sürecinde kapalı tutulması sağlanmaktadır. 

 Ortak alanlarda ve beraber çalışma ortamlarında tüm çalışanların ağız ve burun bölgesini kaplayacak 

şekilde maske takması ve fiziki mesafe kuralına uyması zorunludur. 

 Okul girişinde, ofislerde, toplantı salonlarında, ve yemekhanede fiziki mesafe kuralları uygun şekilde 

işaretlenmiş ve belirlenmiş alanların dikkate alınması zorunludur. Özellikle kapalı alanlarda 3-4 adım 

/ 2 metrelik fiziki mesafe korunmalıdır. 

 Tüm ortak alanlardaki panolara ve tuvaletlere hijyen kuralları ve uygulamalarına yönelik 

bilgilendirici afişler asılmıştır. 

 Kullanılmış maske, siperlik, gözlük ve eldivenler, Okul içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilmiş 

bulunan “maske ve eldiven özel atık kutularına” atılacak, usulüne uygun imha edilecektir. 

 Çamaşır suyu ile tuvaletlerin, sprey dezenfektanlarla tüm kapı kolları, sık dokunulan ortak alanların 

3 saatte bir dezenfeksiyonu yapılmaktadır. Her yüzeye farklı renkte bez kullanılmakta, gün sonunda 

yıkanabilen bezler sodyum hipoklorid ile dezenfekte edilmektedir. 

 Gün sonunda tüm yüzeylerin ve masa üstlerinin temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 

 Gün içinde üç saatte bir asansör düğme ve panelleri dezenfekte edilmektedir. 

 Yemekhane, servis, temizlik ve güvenlik firması çalışanlarına da eğitim verilerek kurumun çalışma 

ve hijyen kriterlerine uymalarının temini sağlanmıştır. 

 Temizlik çalışanlarının kişisel hijyene, maske ve eldiven kullanımına ve bunların ne sıklıkta 

değiştireceklerine dikkat etmeleri eğitim ve uyarılarla sağlanmaktadır 

 Yemekhane ve kantindeki masa ve sandalye araları 2 metre olacak şekilde  oturma düzeni 

sağlanmıştır. 

Yemekhane 

 Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı 

sağlanacaktır. 

 Her öğün sonrasında masa üstleri ve yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu 

sağlanmaktadır. Gün sonunda yemekhane ve kantinde çamaşır suyu ve sprey ile detaylı temizlik ve 

dezenfeksiyonu yapılmaktadır. 

 Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler uygun sistemlerle yıkanmakta, tüm paketli gıdaların 

paketleri silinmektedir. 

 Düzenli su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmaktadır. 

 Bu dönemde açık su servisi yapılmayacak, kapalı ambalajlarda sunulacaktır. 
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 Çatal, kaşık ve peçete  tek kullanımlık kişiye özel olarak paketlenmesi sağlanmıştır. 

 Çalışanlarımızdan yemekhanede 2 metre aralıkla sırada beklenmesi, bu mesafede oturularak yemek 

yenilmesi, mümkünse belirlenecek saatte ve aynı kişilerle aynı masada oturmak üzere yemek 

yenilmesi beklenmektedir. 

Sınıflar 

 Sınıflarımız her gün yapılan düzenli temizlik sonrasında, her akşam dezenfekte edilmiştir. Sınıfların 

zemini ıslak sistemle 1/10 oranında Sodyum Hipoklorid ve masa üstleri, kapı ve pencere kolları ise 

Actosept AF ile dezenfekte edilmiştir. 

 Gün sonunda yapılan bu işlemlerin yanında gün içinde sınıfların kapı kolları, merdiven trabzanları ve 

el teması olan bütün yüzeylerde, Actosept AF ile 3 saatte bir dezenfekte işlemi yapılmaktadır. 

 Sınıflarımız gün içinde ve gün sonunda sık sık havalandırılmaktadır. 

Tuvaletler 

 Her ders sonrasında tuvaletler Sodyum Hipoklorid bazlı deterjanla, kapı kolları, musluklar ve tuvalet 

oturakları ise Actosept AF ile dezenfekte edilmektedir. 

 

 

 

 

 

  


