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ÖNSÖZ
Küresel çapta b r kr ze neden olan COVID-19 salgını neden yle, 17 N san 2020 t barıyla dünya genel nde 191 ülkede
okullar kapatılmış ve 1.724.657.870 öğrenc bu süreçten etk lenm şt r. 25 Mart 2020 tar hl ver lere göre dünya
genel nde okulların kapatılmasından etk lenen öğretmen sayısı yaklaşık 63 m lyon c varındadır. Tüm dünyada
eğ t m s stemler n n daha önce h ç karşılaşmadığı ve hazırlıksız olduğu bu kr z sürec nde pek çok ülkede öğrenme
kaybını en aza nd reb lmek adına çeş tl tedb rler alınmış ve uzaktan eğ t m uygulamaları hayata geç r lm şt r.
Ülkem zde lk vakanın görüldüğü 11 Mart tar h nden t baren çeş tl kararlar alınarak uygulamaya konulmuştur.
M ll Eğ t m Bakanlığımızca 16 Mart’tan t baren 30 Mart’a kadar k hafta süreyle yüz yüze eğ t me ara ver ld ğ
açıklanmıştır. İk haftalık aranın lk haftasını öğrenc ler n evler nde st rahat ederek geç rmeler tavs ye ed lm ş ve
23 Mart Pazartes gününden t baren TRT üzer nden ( lkokul, ortaokul ve l se olmak üzere üç farklı kademe ç n)
açılan TV kanallarıyla ve Eğ t m B l ş m Ağı (EBA) portalı üzer nden eğ t mlere devam ed lmes kararlaştırılmıştır.
Vaka sayısının artmasıyla b rl kte 25 Mart’ta okullarda eğ t m n 30 N san’a kadar yapılmayacağı, bu süreçte uzaktan
eğ t me devam ed leceğ açıklanmıştır.
Eğ t m alanında gel şm ş olarak kabul ed len ülkeler uzaktan eğ t m sürec ne uyum sağlama konusunda c dd
sıkıntılar yaşarken Bakanlığımız sürec tüm dünyaya örnek olacak şek lde yürütmüş ve tüm tedb rler ved l kle
almıştır.
Uzun b r süren n ardından Cov d 19 v rüsünün dağılım hızının azalması/durması tüm dünya ülkeler nde her alanda
olduğu g b eğ t mde de normalleşme sürec n beraber nde get rm şt r. Ülkeler bu sürec kend yapılarına, v rüsün
seyr ne ve durumuna göre farklı senaryolar gel şt rerek planlamış ve hayata geç rmeye başlamıştır. Tab k bu
süreçte geç ş n kontrollü ve yen b r salgın dalgasına neden olmamak amacıyla beraber nde farklı önemler de
get rm şt r.
Örneğ n Ç n’de kademel geç ş L se ve Ortaokul son sınıf öğrenc ler le başlatılmıştır ve öğrenc ler n okula
g r şler nde ateş ölçülmekted r. Kant n ve yemekhanelerde oturma düzen öğrenc ler arasında b rer metre mesafe
olacak şek lde tedb rler alınmıştır. Okullar her gece yen den dezenfekte ed lmekted r.
Fransa’da 11 Mayıs t barı le lk etapta kreşler, anaokulları ve lkokullar kapılarını öğrenc lere açma kararı
almışlardır. Kreşlerde aynı anda en fazla 10 çocuk b r arada bulunması g b b rçok tedb r alınması sağlanmıştır.
Hollanda’da lkokullarda, sosyal mesafe kurallarına uyulması amacıyla dönüşümlü eğ t m öngörülmekted r.
Sınıfların yarısının sabah, yarısınınsa öğlen ders başı yapması planlanmaktadır.
Ülkem zde de Bakanlığımız okulların kademel olarak 01 Haz ran 2020 tar h nden t baren açılmasını öngördüğünü,
ancak kararın d ğer Bakanlıklar le görüş alışver ş net ces nde ver leceğ n bel rterek bu dönem n b r telaf dönem
olacağına şaret etm şt r. Ayrıca 20 Haz ran ve 27 Haz ran 2020 tar hler nde TYT ve LGS sınavlarının
gerçekleşt r leceğ n açıklamıştır.
Bu bağlamda öğretmen ve öğrenc ler m z ç n sağlıklı ve h jyen k b r ortam hazırlamak b zler ç n büyük önem arz
etmekted r. Oluşturduğumuz "Cov d-19 Okul H jyen İl Eylem Planı" nın s z okul yönet c ler m ze yol göster c b r
rehber n tel ğ taşımasını umut eder çalışmalarınızda kolaylıklar d ler m...
Saygılarımla...

PERVİN TÖRE
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ

GİRİŞ
Küresel Covid-19 yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan eğitim
tedbirleri kapsamında, 23 Mart 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitim süreci
yürütülmektedir. Bu süreçte; Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel okul ve kurumların
tamamında Covid-19 pandemisi süresince belirli periyotlarla dezenfeksiyon çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Covıd-19 salgınına karşı yürüttüğümüz ulusal mücadeledeki başarının ardından aşamalar
halinde gerçekleştirilecek olan normalleşme sürecine girmiş bulunmaktayız. Normalleşme
sürecinin 1. aşamasında Bakanlığımız tarafından uzaktan eğitim sürecinin 1 Haziran 2020
tarihinde sona ereceği açıklanmıştır. Covıd-19 salgını nedeniyle ertelenen LGS ve TYT
sınavlarının yeni tarihleri de ilan edilmiştir. Bakanlığımız tarafından 20 Haziran ve 27
Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirileceği duyurulan TYT ve LGS sınavlarına girecek
öğrencilerimizin sınav ortamlarının yüksek standartlarda hijyenini sağlamak, yaşamış
olduğumuz bu zorlu sürecin doğru yönetilmesi için birincil önceliğimiz olmalıdır. Bu
noktadan hareketle hazırlanan bu kılavuzun amacı, okul yöneticilerimizin yapılacak olan
dezenfeksiyon çalışmalarına yönelik gereksinim duyabilecekleri bilgilere hızlı bir şekilde
erişimlerini sağlamak, bu konuda rehberlik etmek, gerekli önlemlerin sorunsuz ve doğru
şekilde alınmasını sağlamak ve konu ile ilgili ilimiz genelinde bir okul hijyen standardı
oluşturmak böylelikle okul ve kurumlarımızın gerek sınavlar döneminde gerekse
uygulanabilecek bir telafi programı sürecinde hijyen konusunda hazırbulunuşluk seviyesini
artırmaktır.
Hijyen Planı İşlem Basamakları






Planın İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin planı okul/kurum müdürlüklerine göndermesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlerince ilçe dahilindeki tüm okul yöneticilerine yönelik online
toplantı gerçekleştirerek bilgilendirme çalışması yapması
Okul yöneticilerinin Ek-1 de yer alan çizelge doğrultusunda okulunun dezenfeksiyon
çalışmalarını yürütmesi
İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Evresi

HİJYEN PLANI İŞLEM BASAMAKLARINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
Bünyesinde bulunan okul ve kurumların bilgilendirilmesi amacıyla
-

“Covid 19 ile Mücadelede Okul Hijyeni Eylem Planı” nının tüm okullara
ulaştırılması ve kontrolünün yapılması,
Okul / kurum müdürleri ile alınacak önlemleri konu alan bir online toplantı organize
edilmesi,
Toplantıda Covid 19 ile Mücadelede Okul Hijyeni Eylem Planı Tablosu’nda yer
alan tüm başlıkların ele alınması,
Toplantı raporunun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi,
Tedbirlerin her okulda aynı şekilde alındığının izlenmesi amacıyla ilgili Şube Müdürü
başkanlığında bünyesinde bulunan Okul Sağlığı ilçe koordinatörlerinin, İSG ekip

-

üyelerinin / veya uygun görülen diğer personel arasından 3 kişilik “Covid-19 İle
Mücadele İzleme ve Değerlendirme Komisyonu” kurulması ve görevlendirilmesi
Bir kontrol listesi formu aracılığı ile hangi okulda gerekli önlemlerin alınıp
alınmadığının izlenmesi ve gerekli rehberlik ve desteğin sağlanması,
Sürecin raporlandırılması – Değerlendirme

2- Okul Sağlığı İlçe Koordinatörü Görev ve Sorumlulukları
13 İlçemizde bulunan Okul sağlığı ilçe koordinatörleri;
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından okul/kurum müdürleri ile gerçekleştirilecek
online toplantıda görev almak,
- Toplantıda Covid 19 ile Mücadelede Okul Hijyeni Eylem Planı Tablosu başlıklarının
görüşülmesine katkı sunmak,
- Hazırlanacak toplantı raporuna katkı sunmak,
- Okul Sağlığı Değerlendirme Ekiplerinin okullarda gerçekleştirilecek hijyen
çalışmalarının koordinesinde “Covid-19 İle Mücadele İzleme ve Değerlendirme
Komisyonu” bünyesinde görev almak,
- Konuya yönelik olarak ilçe sağlık müdürlüğü/tsm’ler ile gerekli iş birliğini sağlamak
3- Okul / Kurum Müdürlüklerinin Görev ve Sorumlulukları
-

-

Eylem planının hassasiyetle incelenmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize
edilecek toplantıya kurumu temsilen bir kişinin katılımının sağlanması,
Bünyesinde daha önceden kurulmuş olan “Okul Sağlığı Yönetim Ekibi” ile iletişim
kurarak konu ile ilgili toplantı gerçekleştirilmesi,
Okulda alınacak tedbirlerin ve hijyen çalışmalarının ilgili komisyonca bir plan
dâhilinde gerçekleştirilmesi,
Gerek Bakanlığımızca ilan edilecek tedbirler gerekse okulda alınan ve alınacak olan
tedbirler konusunda veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi
Sürecin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Okul Sağlığı İlçe koordinatörü ile
koordinasyon halinde yürütülmesi

4- Okul sağlığı Komisyonu Görev ve Sorumlulukları
-Okulda sağlığın korunması ve geliştirilmesi uygulama kılavuzuna uygun olarak
hazırlanan okul sağlığı planı ile okul hijyeni eylem planının okul sağlığı yönetim
ekibince titizlikle uygulanmasının sağlanması,
- Covid 19 ile Mücadelede Okul Hijyeni Eylem planı’ nın hassasiyetle incelenmesi
- Okulda gerçekleştirilecek hijyen çalışmalarının planlamasına katkı sağlanması,
- Okulda gerçekleştirilecek hijyen çalışmalarının kontrollerine destek sağlanması,
- Gerçekleştirilen çalışmanın raporlanarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine
gönderilmesi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Gerçekleştirilecek Online Toplantı Gündem
Maddeleri
-

-

-

Açılış
Gündem maddelerinin okunması
GÜNDEM MADDELERİ
Konuşma – Sürecin ve Alınacak Tedbirlerin önemi
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce “Covid 19 ile Mücadelede Okul Hijyeni İl Eylem
Planı Tabloları” ndayer alan maddelerin her biri üzerinde fikir alış verişi yapılması
ve maddelerin tartışılması
Gerekli tedbirlerin alınması konusunda desteğe ihtiyaç duyan okul / kurumların tespiti
Görev ve sorumlulukların hassasiyetle üzerinde durulması
Alınacak ek tedbirler konusunda öneri ve görüşlerin alınması
Kapanış

Covid 19 ile Mücadelede Okul Hijyeni İl Eylem Planı Tablosu;
Okullarda Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı GENEL
Ne
Yıkama

Ne Zaman
Tuvalet Kullanımı Sonrası,
Kirli İşlerle Uğraştıktan
Sonra, Gıdaya Temas
Etmeden Önce

Nasıl
Elleri Sabunla Köpürterek

Ne İle
Sıvı Sabun

Kim
Yönetici, Öğretmen Ve
Öğrenci

El Dezenfektanı

Yüzeylere Temas Ettikten
Sonra

3-5 Ml İle Cildi Ovun

El Dezenfektanı

Yönetici, Öğretmen Ve
Öğrenci

Koridor Zemini
Sınıf Zemini
Panolar Ve Temas Alanları

Her Gün
Günlük
Günlük Ve Kirlenme Anında

Paspasla, Havalandırarak
Paspasla, Havalandırarak
Nemli Bir Bezle, Temizlik
Bezleri

Temizlik Malzemeleri
Temizlik Malzemeleri
Temizlik Malzemeleri

Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli

Tuvaletler
Pencere
Korkuluk, Kapı Kolu, Temas
Alanları, Dolaplar, Raflar

Günlük
Talimatlara Göre
Talimatlara Göre

Temizleyip Durulayarak
Silme
Silme

Temizlik Malzemeleri
Temizlik Malzemeleri
Temizlik Malzemeleri

Hizmetli
Hizmetli
Hizmetli

Temizlik Cihazları, Temizlik
Bezleri, Paspaslar

Her Kullanımdan Sonra

Silme

Mümkünse Haftada Bir 600C
Çamaşır Makinesinde
Yıkanarak

Hizmetli

Çöp Kutusu

Günlük gerektiğince

Poşeti Boşaltılarak, Yeni
Poşet Takılarak

Eldiven giyme zorunluluğu ile

Hizmetli

Okul bahçesi

Günlük gerektiğince

Rutin bahçe temizliği

Eldiven giyme zorunluluğu ile

Hizmetli

Okullarda El Hijyeni Planı

Ne

Ne Zaman

Nasıl

Ne İle

Kim

El Yıkama
Personel

Görev Başlangıcında
Yemekten Önce
Tuvaleti Kullandıktan Sonra
Hayvan Temasından Sonra
Kirlendiğinde

Dispenserlarda Bulunan Sıvı
Sabun

Nemli Cilde Su ve Köpük ile

Yönetici,

El Yıkama
Öğrenci

Oynadıktan Sonra
Yemekten Önce
Tuvaleti Kullandıktan Sonra
Hayvan Temasından Sonra
Kirlendiğinde

Dispenserlarda Bulunan Sıvı
Sabun

Nemli Cilde Su ve Köpük ile

Öğrenci

El Dezenfektanı

Yüzeylere Temas Ettikten
Sonra

3-5 Ml İle Cildi Ovun

El Dezenfektanı

Yönetici, Öğretmen Ve
Öğrenci

El Bakımı

Elleri Yıkadıktan Sonra

Kurumuş El Yüzeyine Yayarak Cilt Kremi

Yönetici, Öğretmen Ve
Öğrenci

OKUL HİJYEN PLANI
ALAN ADI
Yapılacak İş
Havalandırma
Kapı kolları
Masa, sandalye ve sıralar
Zemin
Dolaplar ve raflar
Isıtma sitemleri

DERSLİKLER
Zamanı
En az 45 dakikada 1
Okul bittikten sonra günlük olarak
Okul bittikten sonra günlük olarak
Haftada en az 2 - 3 kez
Hafata 1 kez
Ayda 1 kez

Nasıl
Pencerelerin açılması yoluyla 2-5 dakika
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan - vakum / nemli paspas ile
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan ve nemli bir bezle

Kim tarafından
Öğretmenler
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli

OKUL HİJYEN PLANI
ALAN ADI
Yapılacak İş
Tuvalet/ Pisuar
El Yıkama Lavaboları/Kapı kolları
Duvar Karoları/Bölmeleri/ Püskürtme Alanı
Katlar

ALAN ADI
Yapılacak İş
Havalandırma
Kapı kolları
Masa ve sandalyeler
Zemin
Dolaplar ve raflar
Isıtma sitemleri

TUVALETLER
Zamanı
Günlük ve Her Kirlediğinde
Okul bittikten sonra günlük olarak
Okul bittikten sonra günlük olarak
Haftada en az 2 - 3 kez

Nasıl
Sıhhi Temizleyici ve Fırça
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan - vakum / nemli paspas ile

OKUL HİJYEN PLANI
İDARECİ ve ÖĞRETMEN ODALARI
Zamanı
Nasıl
En az 45 dakikada 1
Pencerelerin açılması yoluyla 2-5 dakika
Okul bittikten sonra günlük olarak Deterjan ve nemli bir bezle
Okul bittikten sonra günlük olarak Deterjan ve nemli bir bezle
Haftada en az 2 - 3 kez
Deterjan - vakum / nemli paspas ile
Hafata 1 kez
Deterjan ve nemli bir bezle
Ayda 1 kez
Deterjan ve nemli bir bezle

Kim tarafından
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli

Kim tarafından
Öğretmenler
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli

ALAN ADI
Yapılacak İş
Havalandırma
Kapı kolları
Pişirme araçlarının temizliği
Masa ve sandalyeler
Zemin

OKUL HİJYEN PLANI
KANTİN ve YEMEKHANELER
Zamanı
Nasıl
En az 45 dakikada 1
Pencerelerin açılması yoluyla 2-5 dakika
Okul bittikten sonra günlük olarak Deterjan ve nemli bir bezle
Her kullanımdan önce ve sonra
Deterjan ve sıcak su ile, mümkünse makinelerle
Yemeklerden önce ve sonra
Deterjan ve nemli bir bezle
Her kullanımdan sonra
Deterjan - vakum / nemli paspas ile

Gıdaların muayenesi ve kontrolü
Dolaplar ve raflar
Isıtma sitemleri

Günlük
Hafata 1 kez
Ayda 1 kez

Buzdolabı ve soğutucuların günlük kontrolü Günlük

ALAN ADI
Yapılacak İş
Banklar
Dolap
Duşlar
Lavabo
Soyunma Odası
Zemin

Zamanı
Gerekirse, Ayda en az bir kez
Gerekirse, Ayda en az bir kez
Günlük
Günlük ve Her kirlendiğinde
Günlük ve Her kirlendiğinde
En Az haftada 1-2 (Kullanım Derecesine Göre)

Okul sağlığı kriterleri doğrultusunda
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan ve nemli bir bezle
Düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolü
OKUL HİJYEN PLANI
SPOR SALONLARI
Nasıl
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan ve nemli bir bezle
Deterjan ve nemli bir bezle
Temizlik Ve Bakım Ürünleri ve nemli bir bezle

Kim tarafından
Görevliler
Temizlik personeli
Görevliler
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Gıda Görevlileri ve
idareciler
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Gıda Görevlileri ve
idareciler

Kim tarafından
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli
Temizlik personeli

