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İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları



COVID-19 Önlemleri
Dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm gelişmeleri yakından takip ederek; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve 
T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi tavsiyeleri doğrultusunda çok yönlü önlemler almayı sürdürmekte, üzerimize düşen 
tüm sorumlulukları büyük bir titizlikle yerine getirmekteyiz. Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, kurumumuzca alınan kararları ivedilikle siz değerli 
velilerimizle paylaşmaktayız.

Covid 19 salgını ile ilgili ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana, tüm kampüslerimizde gerekli önlemler en üst seviyede alınmış olup, 
hijyen kuralları kapsamında okullarımızda düzenli periyotlarda gerekli dezenfekte işlemleri yapılmıştır, yapılmaya devam edecektir. Bu süreçte, 
aldığımız tüm kararlarda “Önce Sağlık” ilkesi gözetilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Uluslararası Kamu Sağlığı Durumu” ilan edilen “Yeni Koronavirüs” COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeleri ve 
resmi kurumların bilgilendirmelerini yakından takip etmekte, öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığının korunmasına yönelik tüm önlemleri titizlikle 
planlayarak yürütmekteyiz. Bu kapsamda dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanmaya başlanan “Kontrollü Sosyal Hayat” uygulamaları 
çerçevesinde İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları da gerekli tüm tedbirleri alarak öğrencilerimize kapılarımızı açtık.

Okullarımızda COVID-19’a karşı tüm fiziki alanları ve ilgili tüm bölümleri kapsayan risk değerlendirmesi yapılmış olup, yapılan bu risk 
değerlendirmesi sonuçlarına göre aşağıdaki önlemler uygulamaya konulmuş ve eylem planı oluşturulmuştur.

Her okulumuzda Covid-19 sürecinden sorumlu asağıdaki komisyonlar kurulmuştur.
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Tüm bina girişlerinde, sosyal mesafeye uygun 
olacak şekilde Hijyenik Paspas ve Kurulama 
Paspası yer almaktadır. 

Özel tasarım ve boyutta öğrencilerimizin 
kullanımına uygun olacak şekilde tasarlanan 
Pedallı El Dezenfektanları ile öğrencilerimiz rutin 
olarak ellerini dezenfekte edebilmektedir.  

Öğretmenler, danışma görevlileri, revir ve teknik 
personel ile yemekhane çalışanlarımız Hareketli 
Maske Kalkan Yüz Siperliği kullanmaktadır. 

Yüksek Isılı Buhar Makinesi ile temaslı alanlar 
özellikle anaokulunda kullanılan oyuncaklar 
sürekli olarak dezenfekte edilmektedir.  

Tüm bina girişlerinde, sosyal mesafeye uygun 
şekilde yerleştirilen El ve Ayak Dezenfektan 
makinesi yer almaktadır.  

Sağlık Önlemleri 



OKULLARIMIZIN 
ANA BİNA GİRİŞ VE 
ÇIKIŞLARINA 
YERLEŞTİRİLEN 
TERMAL 
KAMERALARLA 
ATEŞ ÖLÇÜMÜ 
YAPILMAKTADIR. 



Okulumuzun tüm alanları dezenfektasyon 
işlemine tabi tutulmuştur.

Binalara giriş ve çıkışların yalnızca belirlenmiş 
olan kontrollü noktalardan yapılabilmesi için  
gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Servise binmeden ve okula girmeden önce ateş 
ölçümü yapılarak öğrenciler kabul edilecektir. 
Ateşi yüksek olan öğrenciler dinlenme odasına 
alınacaklardır.

Maskesiz okula girişlere izin verilmemektedir.
Okul içerisinde de maske kullanılması zorunlu 
tutulmuştur.



Tüm veliler çocuklarının ve kendilerinin hastalık 
durumlarını okula bildireceklerini taahhüt 
etmektedirler.

Yüksek ateş ve benzeri durumlarda öğrenci 
izolasyon odasına alınacak, ailesine bilgi verilerek 
doktor kontrolüne gönderilecektir. Durumu 
düzenli olarak takip edilecektir.

Öğretmenler maske ve siperlik kullanmaktadır. 
Hastalık  durumunda öğretmen sağlık kontrolü 
için hastaneye gönderilecektir.

Tören ve toplantılar online olarak yapılmaktadır. 

Öğrencileri okuldan aynı kişinin alması ve 
bırakması beklenmektedir. 
Büyükanne/büyükbabaların okula gelmesi 
kendileri için risk yaratabilir.



Fiziki Önlemler 

OKULDA 
BULUNAN
HERKES 
MASKE TAKMAK 
ZORUNDADIR. 



Okullarımızda düzenli olarak temizlik yapılmaktadır. 
Kapı kolları gibi sürekli temas edilen yerler sık sık dezenfekte 
edilmektedir. 

Sınıflar düzenli olarak havalandırılmakta, sosyal mesafe kuralları 
dikkate alınmakta ve bahçe kullanılmaktadır.

El temizliği için uyarı ve hatırlatma levhaları bulunmaktadır.
Her katta ve sınıfta dezenfektanlar vardır.

Atık maske için pedallı üniteler hazırlanmıştır.

Sınıflarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına göre yeniden 
organize edilmiştir. Öğrenciler her gün aynı sıraya oturmaktadır. 

Klima sistemi çalıştırılmamaktadır. 

Okul içinde tüm çalışanların sosyal mesafe kuralına uyması 
konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Tüm çalışanlarımız 
salgın, salgından korunma yolları ve hijyen eğitimleri almaya 
devam edecektir.

SAĞLIĞINIZ İÇİN
4-5 ADIM MESAFE

SAĞLIĞINIZ İÇİN
4-5 ADIM MESAFE

Sağlıklı besin tüketelim.

1,5 METRE

3-4 ADIM

Sosyal mesafemizi koruyalım.

Kirli ellerle ağzımıza, burnumuza
ve gözlerimize dokunmayın. Evimiz dışında maske kullanalım.

Ellerimizi sık sık yıkayalım.



Okul girişinde, sınıflarda ve ortak kullanım alanlarında 
enfeksiyon kontrol önlemlerini hatırlatıcı afişler bulunmaktadır.

Sınıflar ve koridorlardaki su sebilleri, damacanalar kaldırılmıştır. 

Okulumuzun tüm alanlarının temizliği Sağlık Bakanlığı’nın 
önerdiği 1/100 sulandırılmış sodyum hipoklorit ile yapılmaktadır.

Koridorlarda öğrencilerin gidiş ve geliş yönleri işaretlenmiştir.

Asansörler zorunlu ve acil bir durum olmadıkça 
kullanılmamaktadır.

Salgın süresince toplu etkinlikler yapılmayacak, konferans 
salonu, çok amaçlı salon, spor salonu gibi alanlar daha az sayıda 
kişi ile sosyal mesafenin korunabileceği şekilde 
kullanılmaktadır. 

Bayrak törenleri, her öğrencinin kendi sınıfında kaldığı düzende 
yapılmaktadır. 

Veli-öğretmen 
görüşmeleri online 
platformlar aracılığı 

ile yapılmaktadır. 

Okul çıkışlarında, velisi 
tarafından getirilen 
öğrencilerimiz en geç 16.30’da 
alınacaktır. Velilerimiz okul 
binasına girmeden öğrenci 
çıkış kapısından öğrencilerini 
teslim alacaklardır. 
Öğrencilerimizin bırakılıp 
alınması sırasında velilerimiz 
maske takmalıdır. 

SOSYAL MESAFEYİ 
KORUYUN!

1 METRE»» »

»
SAĞLIĞINIZ İÇİN

SOSYAL 
MESAFEYİ 
KORUYUN!



Yemekhane 
Kullanımı
Öğrencilerin yemek saatleri dönüşümlü olarak farklı zaman 
dilimlerine göre planlanmıştır. 
 
Yemekhane oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun ve 
çarpraz oturma düzenine göre planlanmış olup, öğrencilerin 
oturma yerleri görsellerle işaretlenmiştir.

Açık su servisi yapılamamaktadır. Kapalı ambalajlı su servis 
edilmektedir. 

Çatal, kaşık ve bıçaklar tekli, kağıt ambalaj içerisinde servise 
sunulmaktadır. 

Açık salata büfesi kullanılmayacak olup, salatalar tekli kaplarda 
servis edilmektedir.



AÇIK SU SERVİSİ 
YAPILAMAMAKTADIR. 
KAPALI AMBALAJLI 
SU SERVİS 
EDİLMEKTEDİR.



Her kullanım sonrası yemekhane alanı ve masaların 
dezenfektasyonu sağlanmaktadır. 

Yemekhane masalarında baharat, tuzluk, sürahi vb. 
bulunmamaktadır. 

Baharatlar tek kullanımlık  paketler şeklinde, ekmekler tek 
kişilik porsiyon boyutunda kapalı ambalajlı olarak 
sunulmaktadır.  

Mutfak ve yemekhane çalışanlarının bone, eldiven, önlük, 
maske ve siperlik takmaları zorunludur.



Öğrencilerimiz servise binerken ateşleri ölçülmekte 
ve el dezenfektanı kullanmaktadır.

Servis araçlarımız %50 kapasite ile çalışmakta olup, 
ikili koltuklarda tek öğrencimiz oturacak şekilde planlama 
yapılmaktadır. 

Öğrencilerimiz servise maske ile binmekte ve yolculuk 
süresince maskeleri takılı olmaktadır. 

Servis şoförü ve servis rehberi de araç içinde maske 
kullanmaktadır. 

Öğrencilerimizin servis aracında belirlenen düzende her gün 
aynı yere oturmaları sağlanmıştır.

Servis hizmetlerinin, Sağlık Bakanlığı’nın servis araçlarına 
yönelik olarak belirlediği tedbirlere uygun olarak yürütülmesi 
sağlanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır. 

Servis
Kullanımı



SERVİS ARAÇLARIMIZ 
%50 KAPASİTE İLE 
ÇALIŞMAKTA OLUP,
İKİLİ KOLTUKLARDA 
TEK ÖĞRENCİMİZ 
OTURACAK 
ŞEKİLDE PLANLAMA 
YAPILMAKTADIR. 



Psikolojik
Danışmanlık ve

Rehberlik
Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin salgın döneminde ruh 

sağlığı ve psikososyal destek ihtiyaçları için yapılacak çalışmalar, 
İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik Bölümü öğretmenlerimiz tarafından planlanmıştır. 
Farklı senaryolara göre planlanan rehberlik çalışmalarımız 

öğrenci ve velilerimiz ile paylaşılmaktadır. 



KORONAVİRÜS
RİSKİNE 

KARȘI14
Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
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Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.   

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 
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Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.   

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.   

KURAL

ELLERİMİZİ NE ZAMAN YIKAMALIYIZ?

ELLERİMİZİ NASIL YIKAMALIYIZ?
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VİRÜSTEN
KORUNMAK

ELİMİZDE

ÖKSÜRME VE HAPŞIRMA 
SIRASINDA AĞIZ VE BURUN 

TEK KULLANIMLIK KAĞIT 
MENDİLLE KAPATILMALIDIR. 
MENDİL YOKSA DIRSEĞİN İÇ 

KISMI KULLANILMALIDIR.

KİRLİ ELLERLE AĞIZ, 
BURUN VE GÖZLERE 

DOKUNULMAMALIDIR.

TOKALAŞMA VE
SARILMA GİBİ

YAKIN TEMASTAN 
KAÇINILMALIDIR.

ELLER EN AZ 20 SANİYE 
SÜREYLE SU VE NORMAL 
SABUNLA YIKANMALIDIR.

KALABALIK 
ORTAMLARDAN 

OLABİLDİĞİNCE UZAK 
DURULMALIDIR.

SU VE SABUN OLMADIĞI 
DURUMLARDA ALKOL 

İÇERIKLİ EL ANTİSEPTİĞİ 
KULLANILMALIDIR.

EL
ANTİSEPTİĞİ

3-4
ADIM
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İTÜ Ayazağa Yerleşkesi
İTÜ Ayazağa Yerleşkesi, Maslak Sarıyer, İstanbul

T: 0212 367 13 00 - F: 0212 285 71 50

 İTÜ GVO Beylerbeyi Yerleşkesi
Beylerbeyi Mh. Vakıf Tarla Altı Sk. No:1 Üsküdar - İstanbul

T: 0216 401 17 73  - F: 0216 401 20 81

İTÜ GVO İzmir Yerleşkesi
Menderes Caddesi Sevgi Mh. No: 9 Gaziemir - İzmir

T: 444 6 488  - F: 0232 274 14 09

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları




