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Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması



Yeni Koronavirüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür.

 Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve 
orta derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. 

Corona / Covid-19 (Korona) virüsü semptomları arasında burun akıntısı, öksürük, 
boğaz ağrısı, muhtemel baş ağrısı ve bazen de birkaç gün süren ateş sayılabilir. 

Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün 
pnömoni( Zatürre) veya bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden 
olabilir. 

YENİ KORONAVİRÜS NEDİR?





Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Nasıl 
Bulaşır?

 Corona / Covid-19 (Korona) virüslerinin insandan insana bulaşması, 
genellikle sağlıklı bir insanın enfekte bir insanın vücut salgılarıyla temas 
etmesi sonucu mümkün olur.

 Virüs hasta insanlardan öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçılan 
damlacıklarla ve hastaların temas ettiği yüzeylerden göz, ağız, burun 
mukozası ve el sıkışma ile bulaşabilir.

 Coronaviruslar (koronavirüs) genel olarak dış ortamda dayanıklılığı 
olmayan virüslerdir. Ancak bugün için COVID-19’un bulaşıcılık süresi ve dış 
ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir.



Corona / Covid-19 (Korona) Virüs Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 Özel bir tedavi yöntemi yoktur. Çoğu zaman belirtiler kendiliğinden 
kaybolur. 

 Uzman hekimler teşhis sonrası ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar ile 
belirtileri hafifletmek için tedavi uygulayabilirler. 

 Yaşam alanlarındaki oda neminin dengelenmesi ve ılık duş ile boğaz ağrısı 
ve/veya öksürüğün hafiflemesine destek sağlanabilir. 

 Ayrıca bol sıvı tüketmek, dinlenmek ve uyku tedavi için faydalı olacaktır.

 Belirtiler standart soğuk algınlığı sürecinden daha kötü seyretmeye 
başlarsa mutlaka uzman hekime danışılması gerekir.



Corona / Covid-19 (Korona) Virüsten Korunma İçin Neler 
Yapılabilir?
Henüz Corona / Covid-19 (Korona) virüs ailesine karşı koruma sağlayacak bir 

aşı bulunmamaktadır. MERS aşısı için deneme süreci devam etmektedir. 
Korunmak için basit önlemler oldukça faydalı olacaktır.



Dünya Sağlık Örgütü
 Enfekte olmuş kişilerle yakın temastan kaçınmanın,

 El hijyenine dikkat etmenin, sık aralıklarla elleri en az 20 saniye sabun ve su ile 
yıkamanın; sabun ve su olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 
kullanmanın; özellikle hasta insanlar veya çevresi ile doğrudan temas ettikten 
sonra elleri mutlaka yıkamanın,

 Çiftlik veya vahşi hayvanlarla korunmasız temastan kaçınmanın,

 Enfekte olduysanız eğer, mesafeyi korumanın, öksürürken, hapşırırken tek 
kullanımlık kağıt mendil ile ağızın ve burnun kapatılmasının; kağıt mendilin 
bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasının, ellerin 
yıkanmasının; gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçınmanın,



Corona / Covid-19 (Korona) Virüsten Korunma İçin Neler 
Yapılabilir?

Enfekte olan kişilerin dokunduğu yüzeylerin dezenfekte edilmesinin,

Et, yumurta gibi hayvansal gıdaların iyice pişirilmesinin,

Hasta kişilerin mümkünse kalabalık yerlere girmemesinin, eğer girmek zorunda 
kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılmasının, mümkünse tıbbi maske 
kullanılmasının önemli olduğunu belirtmiştir.



CORONA / COVİD-19 (KORONA) VİRÜSTEN 
KORUNMAK İÇİN  OKULLARDA NELER YAPILMALI?



Okullarda Neler Yapılmalı?
Okullarda , çalışan tüm personel ve öğrenciler, hijyen kuralları konusunda 

bilgilendirilmelidir

Okul Dönemi boyunca sınıflar ,odalar, kapalı ortamlar sık sık 
havalandırılmalıdır.

Eller sık sık yıkanmalı, kirli eller  ile göze ağza buruna dokunulmamalıdır.

Özellikle aksırma, hapşırma sonrası elin hijyenik yıkanması çok önemlidir.

Eller  yıkandıktan sonra tek kullanımlık kağıt havlu ile kurulanıp, musluk 
bu  kağıt havlu ile kapatılmalı ve kağıt havlu çöp kutusuna atılmalıdır.



Okul yurt ve kreş gibi toplu yaşam alanlarında oyun parkı oyuncaklar, çoçuk
karyolası ,etajer, sandalye, yemek masası, pencere kenarı, kapı kolu gibi sık temas 
edilen yerler  deterjanlı su ile günlük olarak temizlenmelidir.

Sık kullanılan ve mikropların bulunabileceği yüzeylerin ( kapı koluybilgisayar
klavyesi, cep telefonu ve kablolu telefon ahizesi , sandalye, masa ve sıralar vb) 
dezenfeksiyonu için 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya ev 
temizliğinde kullanılan deterjanlar yeterlidir.

Okullarda Neler Yapılmalı?



Temizlik , temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.

Temizlik için kullanılan malzemeler ıslak bırakılmamalıdır,hijyenik şekilde 
temizlenip kurutulmalıdır.

Zemin ve koridorlar deterjanlı su ile günlük olarak ve kirlendikçe paspaslanmalı
ardından kurulanmalıdır.

Bina içerisinde toz oluşumuna neden olacak kuru süpürme,sirkeleme
yapılmamalıdır.

Çöp torbalarının ağzı kapatılmalı,kapaklı çöp kovalarında muhafaza edilmelidir.

Okullarda Neler Yapılmalı?



Okullarda Neler Yapılmalı?

Çöpler temizlikle görevli personel tarafından steril olmayan eldiven kullanılarak 
toplanmalıdır.

Çöp kovaları görünür şekilde kir tespit edildiğinde hemen ;periyodik olarakta
haftada bir 1/100 oranında çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.

Bina sürekli temiz bakımlı ve havalandırılmış olmalıdır.

Lavabo temizliği : Lavabo ve etrafı günlük ve görünür kirlenme oldukça  su ve 
deterjan ile temizlenmeli çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.



Tuvalet Temizliği  
Sifon Çekilmeli,İçi deterjanla fırçalanmalı,çevresi ayrı bir bezle silinmeli ve 

durulanmalıdır

Klozet kapağı 1/100 oranında çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir.

Tuvalet zemini en son temizlenmeli,tuvalet temizliğinde kullanılan malzemeler 
başka bir yerde kullanılmamalıdır.



Hastalık varlığında kişinin çevresindekiler ile teması sınırlandırılmalı ve 
istirahat etmesi konusunda çocukların aileleri bilgilendirilmelidir.

Okul personellerinde bulaşıcı hastalık çıkması durumunda okul idaresine bilgi 
verilmeli ve hasta personelin çalışmasına ancak bir hekim değerlendirilmesi 
sonucunda karar verilmelidir.

Okullarda Neler Yapılmalı?







A)%5 aktif klor içeren esanslı çamaşır suyundan 1 lt alınarak 9 lt çeşme suyu ile 
10 lt lik homojen bir karışım hazırlanır.

B)%15 Aktif Klor Saf Sodyum Hipokloritten 1 lt alınıp temiz çeşme suyu ile 30 lt
homojen karışım hazırlanır.

SOLÜSYON HAZIRLANMASI



1.Karışım dezenfektede kullanılacak pompaya dikkatlice boşaltılır veya pompa 
tankında hazırlanır.

2.Hijyen solüsyonun uygulanacağı alan boşaltılıp önce kabaca temizlenir.

3.Dezenfekte işlemi mümkünse Cuma günü akşam mesai bitimi veya Cumartesi 
sabahı yapılır.

4.Uygulamada 50-60 metrekare alana 1 lt hazırlanan solüsyon düşecek şekilde 
püskürtme yapılır.

5.Uygulamada ; yüzeyler,alanda bulunan bütün eşyalar dezenfekte edilir.

Dezenfektan  Uygularken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar



Dezenfektan  Uygularken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

6.Dezenfekte yapılan alan 24-48 saat arası havalandırılıp tekrar kullanıma hazır hale 
getirilir.

7.Dezenfekte yapılan alan gerek görülürse sabunlu temiz bezlerle durulanır  ve kurulanır.

8.Hijyen uygulayacak kişi maske ,eldiven,koruyucu giysi kullanacak en kısa sürede işlemi 
tamamlayacaktır.

9.Hijyen uygulama sırasında veya daha sonra oluşacak sağlık sorunlarında en yakın 
sağlık kuruluşuna başvurulacaktır.

10.Bu hijyen uygulamaları her hafta tekrarlanacak ,yetkili kişilerin onayıyla 
sonlandırılacaktır.



ÖNEMLİ !!

KULLANILACAK DEZENFEKTAN MADDELERİ AĞZI KAPALI 
AMBALAJDA ÖĞRENCİLERİN ULAŞAMAYACAĞI ALANLARDA 

SERİN VE IŞIK ALMAYAN ORTAMDA SAKLANMALIDIR.





Bakanlığımız Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.03.2020 tarihli 
5056373 sayılı yazısı gereği;

İl İSGB tarafından okul bazlı dezenfeksiyon malzemesi ihtiyaç yönetiminin 
koordinesi gerçekleştirilecektir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce dezenfektan siparişi için ödenek ihtiyaçlarının 
tespit edilmesi ve okulların bağlı bulunduğu ilgili genel müdürlüklerin 03.02. 
bütçe tertibinden talep edilerek karşılanacaktır.



İl milli eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile okullarda öğretmen 
,öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.

İSGB de görevli sağlık hizmetleri sorumlusu,okul sağlığı denetim komisyonu 
üyelerince dezenfeksiyon işlemlerinin takip edilmesi sürecin izlenmesi, kimyasal  
ve biyolojik tehlikeler hakkında izleme ve gözetimin yapılması sağlanacaktır.




























