
 

 

 BEŞTEPE KOLEJI CLEAN SCHOOL REHBERİ 

1. Anaokulu için öğrenci kabul saatimiz 08.00-09.00; İlkokul ve Ortaokul için ders başlangıç 

saati 08.25; Lise için 08.15’ dir. 

2. Anaokulu için öğrenci kabulümüz Çayyolu Kampüsümüzün ön kapısından, İlkokul ve 

Ortaokul için kampüsümüzün arka bahçe kapısından olacaktır. Lise için öğrenci 

kabulümüz ise İncek Kampüsü ana girişten olacaktır. 

3. Giriş kapılarından aynı anda birden fazla öğrenci kabulü olduğunda zeminde bulunan 

sosyal mesafe kurallarına uygun işaretlenmiş bantlar üzerinde beklenmesi 

gerekmektedir. 

4. Okul girişlerinde sağlık personelimizin nezaretinde termal kameralarla ve el terminaller 

ile iki aşamalı ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 37,5 üzerinde olan kişilerin okula kabulü 

gerçekleşmeyecektir. 

5. Okul girişinde yer alan dezenfektan standında kişilerin elleri ve ayakları dezenfekte 

edilecektir.. 

6. Öğrencilerimizin sınıflarında kullanacakları sıra ve sandalyeler kişiselleştirilecektir. 

7. Okullar açılmadan önce okulumuzda kullanılacak alanlar belirlenmiş, dezenfekte 

edilmiştir. 

8. Tüm kapalı alanların, hava koşulları elverdiği sürece, kapı ve pencereleri açık tutularak 

havalandırması sağlanacaktır. 

9. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili gerekli yönlendirme ve işaretlemeler yapılmıştır. 

10. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi maske 

kullanımı, okul içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır. 

11. Birçok noktaya duvara asılı sensörlü el dezenfektanı yerleştirilmiştir. 

12. Gün içerisinde şüpheli vaka tanımına uyan öğrenci, öğretmen ve personel 

oluşturduğumuz izolasyon oda- sına alınarak, en yakın sağlık kuruluşuna 

yönlendirilecektir. Hastalığın teşhisi durumunda kişilerin 14 gün takip süresinden sonra 

okula dönüşü sağlanacaktır. 

13. Öğrenciler gerekli hijyen koşullarının sağlandığı yemekhanede yemeklerini yiyeceklerdir. 

14. Sınıflar arası öğrenci geçişine izin verilmeyecektir. 

15. Bahçedeki ortak kullanım alanları okullar bazında özelleştirilmiştir. 

16. Okuldaki tüm hizmet alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat edilecektir. Bu süreçte 

görevli olacak bütün paydaşlarımızın sosyal ortamlarla ilişkileri en aza indirilecektir. 

17. Özellikle sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak 

kullanım alanlarındaki malzemeler bir temizlik personeli tarafından düzenli olarak 

dezenfekte edilecektir. 

18. Öğrenciler yalnızca katlarında bulunan tuvalet ve lavaboları sosyal mesafeye uygun 

şekilde kullanacak olup her kullanımdan sonra temizlik personelimiz tarafından 

dezenfekte edilecektir. 

19. Faaliyetlerde kullanılan araç gereçler ile eğitim materyalleri her akşam sağlık birimlerince 

uygun bulunan dezenfektan malzemeleri ile temizlenecektir. 

20. Alanların temizliği renk kodlarına göre farklı bezler kullanılarak yapılacaktır. 

21. Sınıf temizlenirken eldiven kullanılacak ve sınıfın temizliğinden hemen sonra eldivenler 

değiştirilecektir. Eldiven çıkarıldıktan sonra eller su ve sabunla yıkanacak veya el 

antiseptiği ile ovulacaktır. 

22. Çayyolu Kampüsümüzde bulunan ön ofis personelinin, görevlendirme yapılmadıkça 

eğitim ve öğretim alanlarına geçişi yasaklanmıştır. 

23. Çöpler, hijyen kurallarına göre saklanacak ve atılacaktır. 



 

 

24. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenler okulumuzun her iki giriş kapısında yer alan atık 

kutularına atılacak, bu malzemeler tıbbi atık olarak imha edilecek; çöp kovalarının üzeri 

kapalı tutulacaktır. 

25. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınacaktır. 

26. İlkokul ve ortaokul öğrencimizi teslim almaya gelen velilerimiz, arka bahçe kapımızda 

(anaokulu öğrencilerimiz için ön kapımızda) oluşturduğumuz sosyal mesafe kurallarına 

uygun şekilde bekleyecek ve öğrencilerini teker teker teslim alacaktır. 

 AİLELERİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

1. Aile, hasta çocuğu okula getirmemelidir. 

2. Aile, çevresinde Covid-19 tespitinin olması durumunda okula bilgi vermelidir. 

3. Aile, okulda hastalık belirtisi gösteren çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmeli, çocuğun 

sağlık durumu okula bildirmelidir. 

4. Çocukların evde de günlük ateş ölçümleri yapılmalıdır. 

5. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında personel ve velilerin salgın hastalık 
önlemlerine (sosyal mesafe kuralları, maske kullanımı) uyulmalıdır. 

6. Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi alması ve bırakması gerekmektedir. 

7. Salgın hastalık dönemlerine özgü riskli guruplarda yer alan (büyükanne/büyükbaba gibi 

65 yaş üstü kişiler veya altta ya- tan hastalığı olanlar vb.) bırakıp almaması gerekmektedir. 

ÖĞRENCİLER İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 

1. Dersliklerimiz, seyreltilmiş sınıf haline getirilmiş ve oturma düzeni her sırada sosyal 

mesafe kuralına uygun ve bir öğrenci olacak şekilde düzenlenmiştir. 

2. Derslerimiz, kapı ve pencereler açık olacak şekilde işlenecektir. 

3. Öğrencilerin kullanacakları sıra, sandalye, dolap, etiketlerle belirlenmiş ve kişiye özel 

tahsis edilmiştir. 

4. Grip veya benzeri bulaşıcı hastalığı ile kronik rahatsızlığı bulunan öğrenciler okula kabul 

edilmeyecektir. 

5. Öğrencilerimiz, okula maskelerini takarak gelecekler ve gün içerisinde okul tarafından 

öğrencilerimizin maskelerinin değişimi sağlanacaktır. 

6. Gün içerisinde şüpheli vaka tanımına uyan öğrenciler, daha önce oluşturduğumuz 

izolasyon odasına alınıp velisi nezaretinde en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 

7. Evlerden getirilen eğitim materyali haricindeki malzemeler okula kabul edilmeyecektir. 
8. Okula girişte, okuldan ayrılırken ve gün içinde öğrencilerin ateşi ölçülecek ve kayıt altına 

alınacaktır. 

9. Sınıf içerisinde yüksek sesle yapılan ve yoğun solunum gerektiren aktiviteler önlenmiştir. 

10. Öğrenciler arası malzeme alışverişi yapılmaması gerekmektedir. 

SERVİS ARAÇLARI İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER 

1. Servis şoförlerimize uyulması gereken kurallar hakkında gerekli bilgilendirmeler 

yapılmıştır ve bu kurallar herkesin görebileceği uygun yerlere asılmıştır. 

2. Servis şoförleri ve rehberler kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek, araç 

içinde şoför dahil tüm yolcular mutlaka tıbbi maske kullanacaktır. 

3. Sabah servise binerken kişilerin ateş ölçümü yapılacak olup  Covid-19 ile uyumlu belirti 

(ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) gösterenler servise alınmadan velilerine 

teslim edilecek ve okul yönetimine bilgi verilecektir. 

4. Araç girişlerine el antiseptiği veya %70 alkol içeren kolonyalar temin edilmiştir. 

5. Servislerde klima iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak ve pencereler uygun olan her 

fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanacaktır. 



 

 

6. Servis turu tamamlandıktan sonra sık kullanılan yüzeyler 1/100 oranında sulandırılan 

çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilecektir.  

7. Servis personelinin sağlık durumu ulaşım sorumlusu tarafından takip edilecektir. 

8. Servis araçlarında temas noktaları (kapı kolları, kolçaklar) kullanım sonrası 

temizlenecektir. 

GÜVENLİK NOKTALARI VE OKULA GİRİŞLERİN DÜZENLENMESİ 

1. Tüm güvenlik personeline, Covid-19 salgını ve hijyen konusunda eğitim verilmiştir. 

2. Ziyaretçiler, kampüse girmeden önce salgın hastalıkları önlemeye yönelik hazırlanmış 

olan tedbirler konusunda bilgilendirilir ve bu kurallara uyacaklarına dair ziyaretçiden 

taahhüt alınmaktadır. 

3. Tüm bekleme alanlarımız temiz ve düzenli olup sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 

düzenlenmiştir. 

4. Güvenlik girişlerinde öğrenci, personel ve konukların kolayca görebileceği uyulması 

gereken Covid-19 hijyen kurallarının yer aldığı afişler hazırlanmıştır. 
5. Gerekli iş ve işlemler dışında binaya ziyaretçi (veli dâhil) kabul edilmeyecektir. 

6. Okul ana girişlerinde güvenliğe en yakın noktaya görülebilecek şekilde %70 alkol bazlı 

antiseptik solüsyon ve ayak dezenfekte paspası konularak girişler sağlanmaktadır. Bu 

noktalarda yeterli sayıda maske bulundurulmaktadır. 

7. Okul girişlerinde öğrencilerin, ziyaretçilerin ve çalışanların termal kamera ve el 

terminaller ile iki aşamalı ateş ölçümü yapılarak vücut sıcaklıkları kontrol edilip kayıt 

altına alınmaktadır. 

8. Salgın hastalık bildirim formu hazırlanmış olup danışma personelinin bu formu nasıl 

kullanacağı konusunda eğitim sağlanmıştır. Bu konuda eğitilmiş ve bu tür olaylarla baş 

edecek, her an görevinin başında, en az 1 personel görevlendirilmiştir. 

9. Güvenlikte ve danışmada “personel acil durum iletişim çizelgesi” bulundurulmakta ve her 

zaman ulaşılır olması sağlanmaktadır. 

10. Vardiya değişimlerinde güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi 

malzemeler, teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmektedir. 

11. Kampüslerimize her türlü giriş kontrollü olarak yapılmaktadır. 

12. Güvenlik ve danışma çalışanlarına salgın hastalık durumlarına özgü kişisel koruyucu 

önlemler için gerekli maske, yüz koruyucu siperlik ve dezenfektan temin edilmiştir. 

13. Tüm yüzeyler ziyaretçi yoğunluğu da dikkate alınarak belirli aralıklarla dezenfekte 

edilmektedir. 

14. Ortak teması önlemek amacıyla bekleme alanlarındaki kitap, dergi vb. eşyalar 

kaldırılmıştır. 

YEMEKHANE/KANTIN KULLANIMI ILE İLGILI DÜZENLEMELER 

1. Tüm yemekhane personeline, Covid-19 salgını ve hijyen konusunda eğitim verilmiştir. 

2. Yemekhane girişinde öğrenci ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım 

alanlarında, yemekhanede uyulması gereken Covid-19 hijyen kurallarının yer aldığı 

panolar düzenlenmiş, afişler hazırlanmıştır. 

3. Yemek hizmeti aldığımız firmadan mevcut kurallara ek olarak Hijyen, Enfeksiyon Önleme 

ve Kontrol İçin Eylem Planı temin edilmiştir. 

4. Yemekhane çalışanları, üretici firma tarafından kayıt altına alınarak denetlemeler 

doğrultusunda gerekli önlemler alınmış şekilde; tıbbi maske, siperlik, bone ve eldiven 

kullanarak servislerini yapacaklardır. 

5. Kantin ve yemekhanelerde para ile teması engellemek üzere temassız ödeme sistemi 

uygulamasına geçilmiştir. 



 

 

6. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması için yemekler kapalı ve 

yüksek güvenlik sağlayan tek kullanımlık ambalajlar içerisinde servis edilecek olup yine 

tek kullanımlık bardak, çatal, bıçak, kaşık gibi malzemeler kullanılacaktır. 

7. Yemekhanemizde zemin stickerları kullanılarak ve seperatörlerle bölünmüş yemek 

masalarında kişi sayısı seyreltilerek sosyal mesafe önlemleri alınmıştır. Masalar arası 

mesafe her yönden en az 1 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde 

planlanmıştır. 

8. Tüm personelimiz yemekhanede isimlerinin etiketlendiği masa ve sandalyede 

yemeklerini yiyeceklerdir. 

9. Yemekhane girişlerinde el antiseptiği bulunmaktadır. 

10. Su sebilleri kullanımdan kaldırılmıştır. 

TEMİZLİK İŞLEYİŞİ İÇİN YAPILACAK DÜZENLEMELER 

1. Özellikle sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi) ve ortak 

kullanım alanlarındaki malzemeler temizlik personeli tarafından gün içerisinde düzenli 
olarak dezenfekte edilecektir. 

2. Öğrencilerin sosyal mesafeye uygun olarak kullanacakları tuvalet ve lavabolar her 

kullanımdan sonra temizlik personelimiz tarafından dezenfekte edilecektir. 

Kampüslerimizdeki tüm lavabolara el yıkama yönergeleri asılmıştır. 

3. Temizlik hizmetinde; tuvalet temizliği ve genel temizlik alanları için farklı bez grupları 

kullanılmaktadır, personel bu renk sistemine göre eğitilerek hangi kimyasal ve malzemeyi 

hangi bölgede kullanması gerektiğini bilmektedir. Malzeme seçimi de bu tanımlamaya 

göre yapılmaktadır. 

4. Tuvaletlerde, ofislerde, yaşam alanlarında hizmetin özelliğine göre farklı kat arabaları, 

ekipman ve kimyasallar kullanılır. Farklı hijyen risklerine sahip bölgelerdeki temizlik 

malzemeleri sabitlenir ve başka bölgelerde kullanımına izin verilmez. Böylece 

kontaminasyon riski minumuma indirilir. İzole alanların temizliği en son yapılır. 

5. Kat arabası ve temizlik araç gereçleri temizlik personeli tarafından temizlik planlarında 

belirlenen şekilde hazırlanır ve temizlenecek oda kapısının önüne getirilir. Kat arabası 

hiçbir şekilde izole alana/odaya alınmaz. 

6. Sadece temizlik için gerekli malzeme, ekipman ve ürünler (kova, bezler, fırçalar vb.) 

temizlik yapılacak alana alınır. 

7. Temizlik yapılacak alan/oda/sınıf temizliğine, bölüm sorumlularından gerekli bilgi ve 

talimatları aldıktan sonra başlanılır. 

8. Temizlik yapılacak birim sorumlusundan alınan bilgiler doğrultusunda ve ilave kişisel 

koruyucu donanım ihtiyacı mevcut değil ise belirlenmiş seviyelerdeki “Kişisel Koruyucu 

Donanımlarımız” ile “giyilme sırası ve çıkarılma sırası kuralına” göre kullanılır. 

9. Kişisel Koruyucu Donanımlar giyilmeden önce ve çıkarıldıktan sonra “Kişisel Hijyen El 

Yıkama Kuralı” uygulanır. 

10. Çöpler, hijyen kurallarına göre saklanır ve atılır. 

11. Kullanılan tıbbi maske ve eldivenler okulumuzun her iki giriş kapısında yer alan atık 

kutularına atılır, bu malzemeler tıbbi atık olarak imha edilir; çöp kovalarının üzeri kapalı 

tutulur. 

12. Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ile kullanılan malzemeler kayıt altına alınır. 

 

 

 



 

 

PERSONEL İLE İLGİLİ ÖNLEMLER 

1. Okul tarafından Covid-19 ve bu hastalıktan korunma yolları hakkında personel 

bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ayrıca tedarikçi kuruluşlarımız Euroserve, ESG ve 

Sofra Grup personelleri hijyen eğitimlerini tamamlamıştır. 

2. Personelin okula girerken termal kamera ve el terminali ile iki aşamalı ateş ölçümü 

yapılarak kayıt altına alınacaktır. 

3. Okul personelinin tamamı tıbbi maske ve siperlik kullanacak, tıbbi maskeler düzenli 

aralıklarla değiştirilecektir. 

4. Personel, mesai saatleri içerisinde okul dışına çıkmayacaktır. 

5. Asansörler kullanılmayacak olup yük taşıma amaçlı kullanılması gerektiğinde sadece bir 

kişi asansörü kullanacaktır. 

 ÇALIŞMA ORTAMININ DÜZENLENMESİ 

1. Ofislerde, sınıflarda ve bekleme alanlarında sandalye ve koltuklar sosyal mesafe kuralına 

uygun olarak düzenlenmiştir. 

2. Konferans salonu kullanımlarında ise sosyal mesafenin korunması amacıyla birer atlamalı 

oturulacaktır. 

3. Royal Hall’de de hijyen ve sosyal mesafenin korunması ile ilgili tedbirler alınmıştır. 

4. Klima ve iklimlendirme cihazları kullanılmayacak olup pencere ve kapılar açılarak 

havalandırma yapılacaktır. 

5. Zorunlu durumlar olmadıkça ofis, müdür, müdür yardımcıları odaları ve Royal Hall’e 

ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 

6. Zorunlu durumlarda görüşmeler 15 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacaktır. 

7. Ofis, müdür ve müdür yardımcıları odaları her görüşmeden sonra havalandırılacak, her 

görüşme arasında en az 10 dakika olacaktır. 

8. Çalışma alanlarındaki kişisel eşyalar düzenli olarak dezenfekte edilecektir. 

9. Tüm kapılar açık kalacaktır.  

TÖREN VE ETKİNLİKLER 

1. Yüz yüze yapılması planlanan toplantılar çevrim içi olarak yapılacaktır. 

2. Eğitim-Öğretim yılı içerisinde tören ve etkinlikler mevcut şartlar değerlendirilerek 

planlanacaktır. 

REVİR, İZOLASYON ODASI VE SAĞLIK 

1. Ateş ölçümü, okul girişinde ve öğle saatinde olmak üzere günde iki defa tüm öğrencilere 

uygulanacaktır. 

2. Revir düzenli olarak temizlenip, dezenfekte edilecektir. Revir penceresi ve kapısı açık 

tutulacaktır. 

3. Revirde bulunan sedye, tek kullanımlık örtü ile kaplanacak ve kullanım sonrasında 

temizlik personeli tarafından yenisi ile değiştirilecektir. 

4. Revire girmeden önce revirin önünde bulunan el dezenfektanı kullanılacaktır. 

5. Başvuran herkes “revir takip defteri”ne kayıt edilecektir. 

6. Okul doktorumuz ve hemşiremiz tarafından tüm öğrencilerimize ve çalışanlarımıza belirli 

aralıklarla Covid-19 hakkında ve korunma yolları ile ilgili seminer/eğitim verilecektir. 

7. Reviri kullanabilecek kişi sayısı belirlenmiştir. 

8. Covid 19 belirtisi gösteren kişileri hemen izole etmek için belirlenen izolasyon odasının 

çok sayıda kişinin kullanmaması sağlanacak ve bu konuda personele bilgilendirme 

yapılacaktır. 



 

 

9. Revir ve izolasyon odalarındaki kapılar ve kapı kolları dâhil tüm yüzeyler uygun   

deterjan/dezenfektan ile sıklıkla temizlenmektedir. 

10. Öğrenci ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini 

yıkamalarını hatırlatmak için afiş/ poster/ uyarı levhaları konulmuştur. Ayrıca, 20 saniye 

el yıkama kuralı ile ilgili özellikle küçük yaş grubu öğrencilere düzenli olarak eğitim 

verilmeye devam edilecektir. 

OKUL BAHÇESİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

1. Okul bahçelerimiz ve açık oyun alanlarımızda zemin hijyen riski oluşturabilecek (atık su, 

çeşitli kimyasallar vb.) birikintilere izin verilmeyecek düzene getirilmiştir. 

2. Bahçe ve açık oyun alanlarında bulunan oturma üniteleri salgın hastalık (COVID 19 vb.) 

dönemlerine özgü önlemlere (fiziki mesafe düzenlemeleri vb.) göre düzenlenmiştir. 

3. Temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun düzenli olarak temizlik ve 

dezenfeksiyon yapılması, sık kullanılan alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi 

sağlanmış ve gerekli afişler dikkat çekecek şekilde asılmıştır. 

SPOR SALONLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

1. Kampüslerimizde iklim koşulları elverdiği açık havada egzersizlere yer verilecektir. 

2. Temizlik, dezenfeksiyon planına uygun olarak temizlik yapılması sağlanmaktadır. Salgın 

hastalık durumunda alan ve malzemelerin daha sık temizlenmesi, gün içerisinde salonun 

belirli bir süre kapatılması ve genel temizlik yapılması ile kontrol altına alınmıştır. 

3. Salon girişleri ve içerisinde uygun yerlere salgın hastalık dönemlerine özgü kurallar 

(sosyal mesafe, maske kullanımı, el temizliği ve hangi koşullarda kullanılmaması vb.) ile 

enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan bilgilendirme amaçlı afişler 

asılmıştır. 

4. Salonların girişleri ve içerisinde uygun el antiseptiği mevcuttur ve uygun alanlara pedallı 

atık kumbaraları konulmuştur ve düzenli olarak boşaltılması sağlanmaktadır. 

5. Salon temizliğinden sorumlu personelin salgın hastalıklara özgü konularda (bulaşma 

yolları, korunma önlemleri vb.) bilgilendirilmesi sağlanmıştır. 

6. Klimalar ile ilgili salgın hastalık durumlarına özgü önlemler (kullanımının engellenmesi 

vb.) alınmış ve salonun sık sık havalandırılması sağlanmaktadır. 

  

 

 


