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Sağlığınız ve güvenliğiniz 
önemlidir...



Koronavirüs (COVID-19) Nedir?

Korona Virüs ailesine ait yeni bir �p olan virüse önce Novel (yeni) Corona Virüs, 
sonra da COVID 19 adı verilmiş�r.

Solunum yolu enfeksiyonu yapan ve bulaşıcı olan COVID 19 aslında bir zoono�k 
yani hayvanlarda hastalık yapan virüs türüdür ancak mutasyona uğradığı ve 
hayvanlardan insanlara geçme potansiyeli kazanarak Çin'deki bir canlı hayvan 
pazarından insanlara bulaş�ğı düşünülmektedir.

Virüs 214 ülkeye yayılmış durumdadır.

h�ps://www.worldometers.info/ adresinden virüsle ilgili güncel bilgilere 
ulaşabilirsiniz. 

h�p://ktos.org/koronavirusu-covid-19dan-nasil-korunabiliriz-2020/ adresinden 
virüs ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



Koronavirüs'den (COVID-19) Nasıl Korunabiliriz?

Korunmanın temelini hastalığın etkeni olan virüsle karşılaşmamak 
oluşturmaktadır.

1- Ellerin en az %60 alkol bazlı dezenfektan veya sabunlu su ile sık sık yıkanması

2- Okullarda öğrenci ve anne-babaların sürekli olarak virüsten korunma yolları ile 
ilgili bilgilendirilmesi

3- Ateş ve öksürük belir�leri gösteren öğrencilerin aileleri ile hemen ile�şime 
geçilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmeleri

4- Okul ortamlarında çalışan personelin ve öğrencilerin her ders arasında ellerini 
sabunla ya da %60 alkol bazlı dezenfektan ile yıkaması

5- Okullarda öğrenci ve okul çalışanlarının devamsızlık durumlarının 
gözlemlenmesi

6- Sınıfların sürekli olarak havalandırılması

7- Öksürme veya hapşırma sırasında dirseğimizin iç yüzünün kullanılması veya 
tek kullanımlık mendil kullanılarak ardından hemen çöpe a�lması

8- Öksürük ve ateş olan kişilerden mümkün olduğunca uzak durulması

9- Ateş, öksürük veya nefes almakta zorluk yaşayan kişilerin/öğrencilerin derhal 
geçmiş yolculuk bilgisi ile sağlık sağlayıcılara başvurması

10- Özellikle hastalık görülen ülkelere seyahat etmekten kaçınılması.

11- Okullarda yukarıda belir�len çerçevede gerekli önlemleri alma konusunda 
anne-babalarla işbirliği yapma konusunda yaşanılan sıkın�ların KTÖS ve Eği�m 
Bakanlığı'na bildirilmesi



Covid-19 Salgınına Karşı Okulların Altyapısı ile    
İlgili Alınacak Önlemler

1- Okulların tümü virüse karşı düzenli dezenfekte edilmeli, bu konuda belediye 
personelleri ve okul çalışanları bilgilendirilmelidir.

2- Belediyelere ve okullara virüse karşı etkili olan dezenfektan ilaçlar ve koruyucu 
kıyafetler devlet tara�ndan verilmelidir.

3- Okul girişlerine sosyal mesafeyi koruyucu bariyerler konmalı, okul girişleri 
kontrol al�na alınmalıdır. Okulların tek bir girişi olmasına özen gösterilmelidir. 

4- Okul girişlerine ellerin ve ayakların zorunlu olarak dezenfekte edileceği 
düzenekler kurulmalıdır. 

5- Tüm öğrenciler, öğretmenler, yöne�ciler ve okul çalışanları belirli aralıklarla 
doktor kontrolünden ve COVID 19 tes�nden geçirilmelidir. Yeni kayıt yap�ran ve 
sağlık raporu ile aşı kar� olmayan öğrenciler okula alınmamalı sağlık kurumlarına 
yönlendirilmelidir.

6- Okulun giriş ve çıkışlarında kalabalık yaratacak uygulamalar olmamalı, sosyal 
mesafeye uyulmalı, veliler ve öğrenciler mutlaka maske takmalıdır.

7- Hasta olan veya hastalık belir�si gösteren öğrenciler okula alınmamalı, doktor 
kontrolünde evde bekle�lmelidir.

8- Okul çalışanları, öğretmenler ve yöne�ciler kendi sağlıkları ile ilgili 
sorumlulukları yerine ge�rmeli, herhangi bir hastalık belir�si gördüklerinde okuldan 
izinli sayılmalıdırlar. 

9- Okulda bulunan tüm öğrenci, öğretmen, yöne�ci ve okul çalışanlarının vücut 
sıcaklıkları okula geldikleri anda ölçülmelidir. Bunun için her okul girişinde bu amaçla 
ilgili cihaz ve personel bulundurulmalıdır.

10- Çocukların ve öğretmenlerin kullandıkları sıra, sandalye, masa ve yüzeyler 
sürekli olarak dezenfekte edilmelidir. 

11- Okul öncesi eği�minde kullanılan oyuncaklar sürekli dezenfekte edilmeli, 
yumuşak dokulu oyuncaklar ise kullanımdan kaldırılmalıdır.

12- Sık sık kullanılan dolap elleri, elektrik anahtarları, lavabolar, çeşmeler, kapı 
kollarının temizliğine ayrı bir önem gösterilmelidir.

13- Çocukların birbirlerinden en az 2 metre mesafede oturacakları sınıf düzeni 
oluşturulmalıdır. Her çocuğa sınıf içinde 2,5 metre karelik alan ayrılarak sını�n 



oturma düzeni oluşturulmalıdır.  

14- Öğrenciler yiyecek paylaşımı yapmamalıdır.

15- Dezenfekte etmeden, öğrencilerin eği�m araç gereci ve oyuncaklarını ortak 
kullanmalarına izin verilmemelidir.

16- Hapşırma, öksürme durumundan sonra çocuklar ellerini mutlaka sabunla 
yıkamalıdırlar.

17- Yedek tutulan temizlik ve dezenfekte malzemeleri mutlaka kontrol al�nda 
olmalıdır. Çocukların ulaşamayacağı şekilde muhafaza edilmelidir.

18- Sınıflar sürekli havalandırılmalı, kapalı sını�a ders yapılmamalıdır.

19- Çocukların okula ge�recekleri yiyecekler mutlaka steril bir şekilde kapalı 
kaplarda muhafaza edilmelidir.

20- Çocuklar her eği�m etkinliği sonrası en az 20 saniye ellerini sabunlu su ile 
yıkamalı ve hapşırık, öksürük esnasında ağızları tek kullanımlık peçete veya dirsek 
arası ile kapa�lmalı, eller yüze dokundurulmamalıdır.

21- Okula gelmeyen öğrencilerin durumu ile ilgili acilen aileye ulaşılabilmeli, 
hastalık durumunda yönlendirilecek hasthaane ve doktorlar önceden 
belirlenmelidir.

22- Okul kan�ninde ambalajsız ürün sa�lmamalı, hijyen kurallarına uyulmalıdır.

23- Okulda hasta olduğundan şüphe duyulan öğrencilerin sağlık kurumuna veya 
doktora ulaşıncaya kadar bekle�leceği bir oda hazırda tutulmalıdır. 



COVID 19 Salgını Döneminde Okul Taşımacılığı    
ile İlgili Alınacak Önlemler

1- Taşımacılık yapan şoförler ve refakatçilere sağlık kontrolü ve düzenli aralıklarla 
test yapılmalıdır.  

2- Taşımacılık yapan şoförler, refakatçiler ve öğrenciler mutlaka maske takmalıdır.

3- Okul otobüslerinde sosyal mesafe kurallarına uyularak her koltukta bir 
öğrencinin oturtulması sağlanmalıdır.

4- Otobüslerin içerisindeki koltuk ve aksamlar öğrenciler binmeden ve indikten 
sonra mutlaka dezenfekte edilmelidir.

5- Öğrenciler otobüse binerken ayakkabılarının ve ellerinin dezenfekte 
edilebilmesi maksadı ile gereken tedbirler alınmalıdır. 



COVID 19 Salgını Döneminde Okullardaki     
Örgün Eği�mde Alınması Gereken Önlemler

1- Eği�m kayıpları, müfreda�a belirlenen eği�m hedefleri dikkate alınarak 
raporlanmalı ve eği�m süresi çıkarılacak yeni programa göre belirlenmelidir. 

2- Okulların açılması, eği�m faaliyetlerinin temel insan sağlığı kurallarına göre 
sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tara�ndan izlenmeli 
kararlar bu kurulda bilimsel verilere göre alınmalıdır. Bulaşıcı Hastalıklar Üst 
Komitesi'ne bilimsel tavsiye sunacak, veri hazırlayacak Eği�m Bilim Kurulu 
oluşturulmalıdır. Bu kurul Eği�m ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri, öğretmen 
sendikalarının temsilcileri, hekim örgütü temsilcileri ve bu alanla ilgili uzmanlardan 
oluşturulmalıdır.

3- Eği�m müfredat hedefleri tekrardan ele alınmalı ve tekrar içeren konular 
azal�larak ders programları yeniden yazılmalıdır.

4- Sınıflarda sosyal mesafe esasına göre yeniden düzenleme yapılacağından dolayı, 
sınıflardaki öğrencilerin gruplara ayrılarak azal�lması planlanmalıdır.

5- Sınıflardaki öğrenci sayısının sosyal mesafe korunarak azal�lması, salgını 
önleyecek önemli bir tedbirdir. Her sını�n öğretmeninin aynı olması, öğretmen 
sayısının ekonomik ve verimli kullanılarak eği�m faaliyetlerinin kesin�siz, nitelikli 
sürdürülebilmesi için eği�m öğre�m faaliyetleri aşağıdaki esaslara göre 
düzenlenmelidir;  

a) Öğrenci sayısı uygun olan okullarda salgının bulaşmasını engellemek adına 
sını�aki öğrenci sayısının azal�lmalı, her ders 20 dakikalık periyotlara 
bölünmeli, dersler işlenirken öğrencilerin ayrı grup çalışması yapılmalıdır. Aynı 
sını�n aynı öğretmen tara�ndan okutulması esas olduğuna göre öğrencilerin 
bir grubu sını�a 20 dakika ders yaparken, diğer grubun okulun farklı bir 
alanında 20 dakikalık eği�m etkinliği (açık alanda spor, müzik, drama, oyun) 
yapması çözümü üre�lebilir.  

b) Salgının bulaşmasını engellemek için sını�aki öğrenci sayısının azal�lması 
gerek�receğinden, öğrenci sayısı kalabalık olan okullardaki öğre�m faaliyetleri 
sabah ve öğleden sonra olmak üzere düzenlenerek çözüm üre�lebilir. 

c) Salgının bulaşmasını engellemek için sını�aki öğrenci sayısının azal�lması 



gerekeceğinden öğrenci sayısı kalabalık olan okullarda sını�aki öğrenciler 
gruplara ayrılarak, sabah saatlerinde bir grup öğrenci ha�anın belirli 
günlerinde okula gelirken, diğer grup ha�anın geri kalan günlerinde okula 
ge�r�lmeli, ha�a dönüşümünde grupların dönüşümü çözümü üre�lebilir.   

6- Teneffüs saatleri, temizlik ve sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak 
düzenlenmelidir.

7- COVID 19 ile mücadelede bilgilendirme önemli olduğundan bu konu müfreda�a 
ayrı bir önemle yer almalıdır. Bunun için okul yöne�cilerine, öğretmenlere hizmet içi 
eği�m kursları düzenlenmeli, okullarda öğrenciler bilinçlendirilmelidir.  

8- COVID 19 ile mücadelede temizlik ve hijyen kurallarını gösteren basit posterler 
çocukların görebilecekleri yerlere asılmalıdır.

9- Kalabalık gruplarla okul ve eği�m gezileri yapılmamalıdır.

10- Okul öncesi eği�m okulları ve ilkokullar öğrenci sayıları, taşımacılık, bina 
altyapısı bakımından tek tek ele alınmalı, okullar gruplanmalı ve her okulun alacağı 
önlemler okul yöne�cileri ile kararlaş�rılmalıdır. 



COVID 19 Salgını Döneminde Uzaktan Eği�mde   
Alınması Gereken Önlemler

1- Uzaktan eği�m için ek bütçe 

Teknolojik donanım, öğretmen eği�mi ve öğrencilerin erişimi için bütçe 
ayrılmalıdır. 

2-  Online Eği�m

Eği�m-öğre�m faaliyetlerinin devamını uzun süre aksatacak koşullar için uzaktan 
online eği�m çözümleri için dijital alt yapı oluşturulmalıdır.

3-Teknolojik araç gereç ve erişim

 İh�yaçlı öğrencilere tablet ve internet katkısı yapılmalıdır.

4-Çeşitlilik 

Uzaktan eği�m programları hazırlanırken çok dilliliğe, çok kültürlülüğe ve 
kapsayıcılığa dikkat edilmelidir.

5-Özgürlük

Öğretmene teknolojik katkı sağlanmalı, dijital içerikler üretmesi teşvik etmeli ve 
bağımsız pla�ormlardan öğrencileriyle buluşmasının önünü açmalıdır. 

6- Hizmet içi eği�m 

İh�yaç duyan öğretmenlere uzaktan eği�m ile ilgili hizmet içi kurslar ücretsiz 
sağlanmalıdır. 

7-Çalışma koşulları 

Öğretmenlerin çalışma koşulları dijital çalışma döneminde yeniden 
düzenlenmelidir.

8) Yeni bir eği�m programı 

Okulların kapalı olduğu dönemdeki kayıplar, çocukların hazır bulunuşluk süresi, 
çocukların psikolojileri ve korku, kaygı, is�smar, ihmal, yoksulluk gibi eşitsizlikler 
dikkate alınarak seyrekleş�rilmiş, sınav öngörmeyen dijital bir akademik eği�m 
programı hazırlanmalıdır. 



9-Destek eği�mi

Dezavantajlı gruplar için destek eği�mi ih�yaçları dijital programlarda devam 
etmelidir. 

10) Siber güvenlik

Tüm çocukların siber güvenliği ile ilgili gerekli koşullar sağlanmalıdır. 

11) Dijital üre�m merkezi

Eği�m Bakanlığı içerisinde dijital ders üre�m merkezi kurulmalıdır.

Diğer ülkeler ne gibi önlemler alarak     
eği�m faaliyetlerine başladı?

Aşağıdaki linklerden salgın döneminde diğer ülkelerdeki eği�m faaliyetleri ile ilgili 
bilgiye ulaşabilirsiniz.

h � p : / / k t o s . o r g / u n i c e f - o k u l l a r i n - g u v e n l i - a c i l m a s i - i c i n - r e h b e r-
hazirladi2020mayis/

h�p://ktos.org/egi�m-enternasyoneli-egi�m-kurumlarinin-yeniden-acilmasina-
yonelik-el-rehberi/ 

h�p://ktos.org/etuce-onlemleri-gevse�rken-egi�mcilere-orgutlerine-kulak-
verin/ 

h�p://ktos.org/okullar-ne-zaman-nasil-hangi-kosullar-olustuktan-sonra-
acilmalidir/ 

h�p://ktos.org/online-egi�me-gecilmesi-icin-onerilerimiz2020nisan/ 



COVID 19 Salgınına Karşı Ülke Genelinde    
Alınması Gereken Başlıca Önlemler

1. Salgın hastanesi (uzmanların önereceği yatak sayısını içeren) hazır olmalıdır.

2. Bilimsel kurulların önereceği sayıda solunum cihazı ve donanım salgın 
hastanesinde hazır bekle�lmelidir.

3. COVID 19 virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar ve koruyucu ekipman herhangi bir 
salgına karşı elde hazır bulundurulmalıdır.

4. Salgın tehdidine karşı yeterli doktor ve sağlık görevlisi is�hdam edilmelidir.

5. Ülkenin giriş çıkış limanlarında sıkı kontrol yapılmalı, PCR tes� yap�rmayanlar 
ülkeye alınmamalı, Dünya Sağlık Örgütü tara�ndan risk grubuna konan ülke 
vatandaşlarına kesinlikle karan�na uygulaması devam etmelidir. 

6. Ülkemizin Avrupa Birliği toprağı olması gerçeğinden hareketle Avrupa Birliği'nin 
COVID 19 ile ilgili belirlediği AB Sağlık Normları önlemlerine uyulmalıdır.



Her Okulun Koruyucu Sağlık Önlemlerini Alabilmesi, Sosyal 
Mesafe Kurallarını Uygulayabilmesi İçin Bütçe İh�yacı

Okul nüfusu   öğrenci + öğretmen + eği�m çalışanı

Eldiven   (okul nüfusu x 0,08 paket) x 10 adet (27.99 TL pake�)

Siper maske   okul nüfusu x 15 TL tanesi

Bez maske   okul nüfusu x 3 TL tanesi

Ateş ölçer   her 100 kişiye 1 tane (400 TL tanesi)

Paspas   oda başına ve okul girişi 1'er adet (150 TL tanesi)

Alkol bazlı el sıvısı (okul nüfusu x 0,0447Lt) x 10 adet (254 TL tanesi)

Temizlik malzemesi  (okul nüfusu x 0,04 Lt) x 10 adet

Asma sıvı sabun  oda sayısı x 30 TL tanesi

Bir Okul Örneklemi: 

İLK 1 AYLIK  İHTİYAÇ:

Eldiven ih�yacı:  20 paket x 27.99 TL = 559.80 TL

Alkol bazlı el sıvısı:  5 lt’si 254TL / 2 adet x 254 TL  = 503 TL

Zemin temizleme malzemesi:  5 lt’si 295 TL / 2 adet 295 TL  = 590 TL

Siper maske:   200 öğrenci, 25 öğretmen ve çalışan

   toplam 225 kişi / 225 x 15 TL = 3375 TL

Yıkanabilen bez maske:  225 adet x 3TL  = 675 TL

Hijyen paspas (12 sınıf için): 12 x 150 TL  = 1800 TL

Ateş Ölçer:   2 adet x 400 TL  = 800 TL

Asma sıvı sabunluk: 12  sınıf x 30 TL  = 360 TL

İLK AY İÇİN TOPLAM:  = 8662.80 TL 



YILLIK İHTİYAÇ:

Paspas:   150 TL x 12 adet  = 1800 TL

Siper maske:   15 TL x 225 adet = 3375 TL

Bez maske:  3 TL x 225 adet = 675 TL

Ateş ölçer:    400 TL x 2 adet = 800 TL

Asma sıvı sabunluk:  30 TL x 12 adet = 360 TL

10 aylık eldiven: 559.80 TL x 10 ay = 5598 TL

10 aylık el sıvısı: 254 TL x 10 ay = 2540 TL

10 aylık zemin temizlik malzemesi:  295 TL x 10 ay = 2950 TL

YILLIK TOPLAM MASRAF:   = 18,098 TL

Notlar: 

a) Okulların odaları ve metrekareleri farklılık göstereceğinden dolayı 
temizlik malzemelerinin hesaplamasında farklılıklar olabilir. Bu farklılığı 
gidermek için +2/-1 kuralını uygulayabilirsiniz.

b) Okulöncesinde oyun malzemelerinin yeniden organizasyonu için ek 
kaynak gerekecek�r.



Korunun ve koruyun...



KTÖS Yayınları 2020

Bu rehber KTÖS, KTTB, WHO, UNESCO, UNİCEF, ETUCE, EI’nin 
yayınları dikkate alınarak hazırlanmış�r.


