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KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE ORTAK KULLANIM ALANLARINDA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLER
1. GENEL İLKELER
COVID-19 esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Bunun yanı sıra hasta kişilerin
öksürerek ya da hapşırarak saçtıkları damlacıkların çevredeki nesnelerin üzerinde kalması ve
diğer kişilerin bu nesnelere temasları sonrasında ellerini ağız, burun ya da gözlerine
götürmeleriyle de yani temas yoluyla da bulaş olabilmektedir. Hastalığa yakalanmış ama
şikâyetleri ortaya çıkmayan kişiler de hastalığı bulaştırabilmektedir. Hastalığın bu özellikleri,
içinde bulunulan salgını ortamı ile birlikte ele alındığında ortak kullanım alanlarının
düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususların salgınla mücadelede ne kadar önemli
olduğunu ortaya koymaktadır. Ortak kullanım alanları organize edilirken dikkate alınması
gereken temel husus, o ortamı kullanacak olan kişiler içinde hasta kişilerin de bulunması
olasılığının yüksek olmasıdır. Bu kapsamda üniversitelerde tüm sosyal ve ortak kullanım
alanlarının ve kullanım amaçlarının belirlenerek gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.
2. EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ALANLARI
2.1 DERSLİKLER VE ETÜT SALONLARI
• Dersler mümkün olan en az kişi sayısı ile yapılmalıdır.
• Etüt salonları ve sınıflarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.
• Oturma düzeni fiziksel mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır. Ancak dersin niteliğine
göre öğrencilerin yüksek sesle konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu
durumlarda fiziki mesafe düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanması daha
uygun olacaktır.
• Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek
sesle yapılan aktiviteler için küçük derslikler ve sınıflar yerine büyük salonlar tercih edilmelidir.
• Ders esnasında öğrenciler tarafından kullanılacak eğitim malzemeleri mümkün mertebe
kişiye özel olmalıdır.
• Sınıflar pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Damlacıkların
yayılmasına yol açabileceği için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör
kapalı olmalıdır.
• Korunma ve tedbirlere yönelik afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere uygun yerlerde yer
verilmelidir.
• Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çok kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat
edilmelidir.
• Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten uyarı içeren görsel
materyallere yer verilmelidir, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalıdır.
2.2. TOPLANTI/KONFERANS SALONLARI/ÇOK AMAÇLI SALONLAR
• Pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına
yol açacağı için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.
• Salonlara giren herkesin uygun şekilde maske (tıbbi veya bez) takmış olması sağlanmalıdır.
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• Oturma düzeni fiziksel mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.
• En az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.
• Etkinlikler en az sayıda katılımcıyla en kısa sürede gerçekleştirilmelidir.
• Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.
• Masalarda kitap dergi vb. gibi farklı kişilerin elle temasına açık materyaller
bulundurulmamalıdır.
• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması mümkünse %100 doğal
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve
filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
• İlgili alanın girişine maksimum kişi kapasitesini ve uyulması gereken kuralları aktaran
bilgilendirici afişe yer verilmelidir.
2.3. LABORATUVARLAR
• Pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına
yol açacağı için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.
• Oturma düzeni fiziksel mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.
• En az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.
• Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.
• Birden fazla kişinin kullanımına açık eğitim materyali bulunmamasına dikkat edilmeli, zorunlu
durumlarda farklı kullanıcılar arasında gerekli hijyen önlemleri alınmalıdır.
• Afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere yer verilmelidir.
• Lavabo ve evyeler kişisel hijyen amaçlı kullanılmamalıdır.
• Mikroskop vb. gibi birden çok kişinin kullanımına açık cihazlar her kullanımdan sonra uygun
şekilde temizlenmelidir.
2.4. HİZMETE MAHSUS ALANLAR
2.4.1. Kütüphaneler
• Pencereleri açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına
yol açacağı için mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.
• Oturma düzeni fiziki mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.
• Salon kapasitesi olarak en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapılmalıdır.
• Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.
• Kütüphanedeki kitaplara dokunmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalıdır.
2.4.2. Büfeler/Kantinler/Kafeler/Yemekhaneler
• Düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır. Damlacıkların yayılmasına yol açacağı için
mümkün mertebe içerde kişiler olduğunda klima ve vantilatör kapalı olmalıdır.
• Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.
• Afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere yer verilmelidir.
• Oturma düzeni fiziki mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır. Virüs damlacık yoluyla
yayıldığı için ve yemek sırasında maske çıkarıldığı için yemek yeme sırasında mümkün mertebe
yüksek sesle konuşulmamalı, yemek bittiği anda maske tekrar takılmalıdır. Özellikle öğrenci
yemekhanelerinde fiziki mesafe kapasiteye göre mümkün olan en uzak mesafe olacak şekilde
düzenleme yapılmalıdır.
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• Mümkünse para ile fiziksel teması içermeyen ödeme yöntemlerine de yer verilmelidir.
• Su sebilleri ve otomatlar temassız olmalıdır.
• Masa yüzeyleri uygun şekilde ve sıklıkla temizlenmelidir.
• Çalışanların hizmet kullananlarla fiziki mesafesini en az 1 metre olmasını sağlayacak düzen
sağlanmalıdır.
• Menaj takımları tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve bıçaklar kağıt cepli paketlerde
sunulmalıdır.
• Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; mümkün olduğunca yemek saatleri gruplara göre
belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır.
• Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması
ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına
imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır.
• Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.
• Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra
temizlik ve dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol edilmelidir.
• Yemek hizmeti, dışarıdan tedarik edildiği durumlarda tercihen TS EN ISO 22000 Gıda
Güvenliği Yönetim Sistemi veya TS 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi belgeli
kuruluşlardan temin edilmelidir. Mümkün ise tedarikçinin yerinde denetimi gerçekleştirilebilir.
2.4.3. Teknik Birimler/Atölyeler
• Kullanılan ekipman ve malzemelerin mümkünse hep aynı kişiler tarafından kullanılması
sağlanmalıdır. Bu durum söz konusu olmadığında ise su ve deterjanla temizlik sonrası %70’lik
alkol veya zarflı virüslere etkili diğer dezenfektanlarla silinip dezenfekte edildikten sonra
kullanılması sağlanmalıdır.
• Özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi)
temizliğine dikkat edilmelidir.
• Her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.
• Düzenli bir şekilde sık sık havalandırılmalıdır.
• Girişe el antiseptiği yerleştirilmelidir.
• Afiş-poster vb. bilgilendirici materyallere yer verilmelidir.
• Elle temassız atık kumbaraları bulundurulmalıdır.
• Oturma düzeni fiziki mesafe en az 1 metre olacak şekilde olmalıdır.
2.4.4. Eğitim Kuruluşları Hizmet Araçları
• Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde
mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır.
• Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır.
• Taşınacak kişi sayısı, servis taşıma kapasitesi ve araçlarda fiziki mesafe kuralları göz önüne
alınarak planlanmalıdır.
• Yolcular servise binerken ve inerken fiziki mesafe (1 metre) kuralına uygun davranmalıdır.
• Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya
kullanmalıdır.
• Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.
• Servis içinde asla yüksek sesle konuşulmamalıdır.
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• Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Pencereler uygun olan her fırsatta
açılmalıdır.
• Mümkünse aracın farklı kişiler tarafından her kullanılışı sonrasında sık temas edilen yerler
(kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları)
temizlenmelidir.
2.4.5. Öğrenci/Personel Servisleri/Taşımalı Eğitim Hizmetleri
• Servis şoförleri işveren tarafından COVID-19’un bulaşma yolları hakkında bilgilendirilmelidir.
• Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde
mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır.
• Servise alınacak öğrenci, personel ve veliler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı semptomları sorgulanmalı ve ateş ölçümü yapılarak semptomu ve ateşi olanların
servise binmelerine izin verilmemelidir.
• Serviste el antiseptiği bulundurulmalıdır.
• Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve şoför
ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır.
• Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır.
• Yolcular servise binerken ve inerken fiziki mesafe (1 metre) kuralına uygun davranmalıdır.
• Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya
kullanmalıdır.
• Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.
• Servisi kullanan personel evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere öne
doğru sağ ve sol sıralarda cam kenarlarına oturmalıdır. Cam kenarları dolduktan sonra binen
kişiler arkadan öne doğru çapraz şekilde koridorlara oturtulmalıdır.
• Koltuklara numara verilmeli, yukarıda ifade edilen düzene göre evden alınma sırasına göre
her kişinin hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilmelidir.
• Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulmalı, liste serviste görünür şekilde asılmalı
ve her personel işe gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat
etmelidir.
• Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde mümkün mertebe konuşulmamalı ve
bağırılmamalıdır.
• Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.
• Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her
fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır.
• Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler önce su ve deterjanlı bezle
silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya %70’lik alkol ile
dezenfekte edilmelidir.
2.4.6. Tesisat/Donanım/Ekipman
• Donanım ve ekipmanların kapalı alanda yer alması durumunda, ilgili personel bu kapalı
alanlar için havalandırmanın sağlanması, fiziki mesafenin korunması gibi genel kurallara
uymalıdır.
• İlgili ekipman ve donanımların mümkün olan en az sayıda kişi tarafından kullanımına olanak
verecek biçimde çalışma düzeni sağlanmalıdır.
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• Tüm tesisat, donanım, makine ve ekipmanların periyodik olarak dezenfekte edilmesi
sağlanmalıdır.
2.4.7. Kapalı Yüzme Havuzları ve Özel Banyolar
•

Personelin çalışma tarih ve saatleri ile hizmet kullanıcıların giriş çıkış tarih ve saat bilgileri
kayıt altına alınmalıdır.
• Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik fiziki mesafeyi korumalıdır.
Girişte ateş ölçümü yapılmalıdır.
• Kişiler kendilerine ait havlu, bornoz kullanmalıdır
• COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablo/pano görünür yerlere
yerleştirilmelidir.
• Alanların girişinde el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.
• Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1.5 metre olmalıdır.
• Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalıdır.
• Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa yüzeyleri şezlonglar,
gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.

2.5. SPOR ALANLARI
2.5.1. Kapalı Spor Salonları
• Salgın süresince yurtlarda yer alan kapalı spor salonları randevu sistemiyle, sınırlı sürede
sınırlı öğrenciyle çalışmaya devam etmelidir. Öğrenciler randevu saatine uymalıdır.
• Spor salonlarında uyulması gereken kurallar salonun girişine asılmalıdır.
• Spor salonundaki kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.
• Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle asgari fiziki mesafe en az 2
metre olmak üzere mümkün olan en yüksek mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.
• Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde
yerleştirilmelidir.
• Yakın temas gerektiren sporlar ile takım halinde yapılan grup egzersiz ve sporlar
yapılmamalıdır.
• Spor salonu içinde de öğrenci ve personel maske takmaya devam etmelidirler. Yüksek efor
gerektiren sporlar nefes alıp vermeyi zorlaştırabileceği için maskesiz yapılabilir.
• Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.
• Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık dokunulması
mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği
kullanılmalıdır.
• Spor salonu düzenli aralıklarla temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır.
• Spor salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı atık kumbaraları konulmalı ve düzenli
olarak boşaltılmalıdır.
• Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler götürülmelidir. Havlular, kuruluş
tarafından veriliyorsa poşetli olması veya görevli personel tarafından verilmesi, mat türü
malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonunun sağlanması gerekmektedir.
• Görevli personelin salgın hastalıkların bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.
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2.5.2. Açık Spor Tesisleri, Halı Sahalar
• Halı saha tesislerindeki kişi sayısı 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılmalıdır.
Tesis kapasite bilgisi tesis girişine asılmalıdır.
• Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Antrenman ve maç dışında fiziki mesafe
en az 1 metre olarak uygulanmalıdır.
• Kalabalık ve teması önlemek için giriş ve çıkışlar farklı kapılardan yapılacak şekilde tedbir
alınmalıdır.
• Halı saha tesislerinin giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır.
• Duş, soyunma odası ve sauna alanları kullanılmamalıdır. Oyuncular havlu gibi kişisel
eşyalarını belirlenecek alanlarda fiziki mesafe kurallarına göre yerleştirmelidir.
• Kullanıcıların giriş çıkış saatleri kayıt altına alınmalıdır.
• İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan
bilgilendirme bulunmalıdır.
• Halı sahaya girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.
• Halı saha içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık dokunulması mümkün
olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
2.6. SOSYAL ALANLAR
2.6.1. Parklar/Açık Alanlar
• Girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere kurallar, fiziki mesafe, maske kullanımı ve el
temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.
• Maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir.
• Mümkünse personel görevlendirilmeli, bu personel fiziki mesafe ve maske kullanımı
konusunda gerekli uyarıları yapmalıdır.
• El hijyeni için su ve sabuna ulaşılamayan yerlerde el antiseptikleri kullanılmalıdır.
• Fiziki mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve
sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer
işaretleriyle belirlenmelidir.
• Masaların ya da bankların arasında en az 3 metre mesafe bulunmasına dikkat edilmelidir
• Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli, özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine
dikkat edilmelidir.
• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.
2.6.2. İbadethane/Mescit
• Mescit girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
• Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske çıkarılmamalıdır.
• Abdest alırken ve namaz kılarken fiziki mesafeye (en az 1 metre) uyulmalıdır.
• Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalıdır.
• Seccade kişiye özel olmalıdır.
• Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır.
• Mescitlerden terlikler kaldırılmalı, abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu
kullanılmalıdır.
• Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, varsa abdest alınan yerlerin
temizliğine dikkat edilmelidir.
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2.7. GENEL ORTAK KULLANIM ALANLARI
2.7.1. Tuvaletler/Lavabolar
• Tuvalet alanlarına giriş kapıları mümkün mertebe otomatik kapı sistemine çevrilmelidir.
• Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarını kolları sıklıkla dezenfekte edilmelidir.
• Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar 1/10’luk, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları,
kapı kolları 1/100’lük çamaşır suyu ile sık sık temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir
• Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmelidir ve görünür şekilde asılmalıdır.
• Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu
bulundurulmalıdır.
• Hepafiltreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları
kullanılmamalıdır.
• Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük/siperlik kullanmalıdır.
• Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri olmalıdır.
• Personel ve öğrencilerin kâğıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa
yakın noktalara mümkünse pedallı çöp kutusu yerleştirilmelidir.
2.7.2. Soyunma Odaları ve Duşları
• Bu alanların girişine el antiseptiği konulmalıdır.
• Fiziki mesafeyi sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.
• Sık sık havalandırılmalıdır.
• Özellikle sık temas edilen yüzeyler (kapı, dolap kolları ve askılar) başta olmak üzere su ve
deterjanla temizlenmelidir.
• Çalışanların iş elbiseleri ile günlük kıyafetlerinin başkaları ile temas etmeyecek şekilde farklı
yerlerde saklanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
• Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik
edilmelidir.
• Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek
şekilde planlama yapılmalıdır.
• Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulmalıdır.
2.7.3. Asansörler
• Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır.
• Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde
belirtilmelidir.
• Asansör içerisinde fiziki mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar,
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.
• Kişiler asansör içerisinde mümkün mertebe doğrudan yüz yüze gelmeyecek şekilde
bulunmalı ve virüsün yayılımını artırabileceğinden asansör içerisinde konuşmamaya gayret
edilmelidir.
• Asansör içerisinde maske asla çıkarılmamalıdır.
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2.7.4. Bekleme Salonları/Lobiler/Koridorlar
• Yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalıdır.
• Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalıdır,
zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.
• Maskesi olmayanlar içeri alınmamalıdır.
• Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri
yerleştirilmelidir.
• Kitap, broşür ve dergiler dahil olmak üzere gerekli olmayan tüm eşyalar lobi/bekleme
alanlarından, diğer ortak kullanılan alan ve salonlardan çıkarılmalıdır.

2.7.5. Kuruluş Girişi, Güvenlik, Danışma
• Yığılmaya neden olmayacak şekilde maksimum sayıda giriş ve çıkış kapısı açılmalıdır.
• Maskesi olmayanlar içeri alınmamalıdır.
• Girişte ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 38 °C’dan yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.
• Giriş ve çıkışlarda fiziki mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile
içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak
şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.
• Kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulmalı, her sıra
arasına da en az 1 metre mesafe koyulmalıdır.
• Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri
yerleştirilmelidir.
• Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik
aramalarında x-ray cihazı, el dedektörü-metal dedektörler kullanılmalı, olabildiğince yakın
temastan kaçınılmalıdır.
• Girişin uygun yerlerine bilgilendirici afişler asılmalıdır.
• Ziyaretçi kartları her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.
• Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya
değişimlerinde, teslim öncesi uygun şekilde el antiseptikleri ile dezenfekte edilmesi
sağlanmalıdır.
• Güvenlik/danışma personelleri için gerekli kişisel koruyucu donanım sağlanmalıdır.
• Uygun konumlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır.
2.8. PERSONEL ÇALIŞMA VE DİNLENME ALANLARI
2.8.1. Ofisler (İdari Odalar, Rehberlik Servisi vb.)
• 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel planlaması yapılmalıdır.
• Personelin birbiriyle fiziki mesafeyi en az 1 metre olarak koruyacak şekilde düzenleme
yapılmalıdır.
• İş yerine misafir alınmamalıdır.
• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.
• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel çalıştırılmamalıdır.
• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalıdır.
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• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik fiziki mesafeyi korumalı ve maske
takmayı sürdürmelidir.
• Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı
alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.
• İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.
• İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri,
dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.
• Kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.
• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binaların havalandırması %100 doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.
• Klimalar ve vantilatörler çalıştırılmamalıdır.
• Mümkün olduğunca, ofis malzemelerinin (bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, kalem, silgi vb.)
ortak kullanılmaması sağlanmalıdır.
2.8.2. Öğretim Üyeleri Dinlenme Odaları
• Yeme içme dışında maske takılmalıdır.
• Yemeğin yemekhane dışında bir yerde yenilmesi durumunda da yemek yiyenler arasında en
az 1 metre mesafede bulunması sağlanmalıdır.
• Kapı ve pencereler açılarak yeterli ve düzenli havalandırılmalı ve günlük temizliği su ve
deterjanla yapılmalıdır.
• Masa yüzeyi, kapı kolu gibi birden çık kişinin temas ettiği alanların temizliğine özellikle dikkat
edilmelidir.
• Ziyaretçi kabul edilmemelidir.
2.9. DİĞER ALANLAR
2.9.1. Gıda Depoları:
• Yürürlükteki yasal şartlara uygun düzenlemelerin sağlanmalıdır.
2.9.2. Su Depoları
• İlgili standartlara uygunluğu sağlanmalıdır. (TS EN 1508, TSE K 304 gibi)
2.9.3. Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları ve Tedarikçiler
• Yükleniciler, dış servis/hizmet sunucuları ve tedarikçiler, güvenli çalışma sistemlerini takip
etmelidir. Ayrıca COVID-19’un yayılmasını önlemeye yönelik, kuruluşun uygulamalarına ve
ulusal otorite kurallarına uymakla yükümlüdür. Kuruluş, uyulması gereken kurallara dair
tedarikçilerini bilgilendirmeli ve uygulanmasını sağlamalıdır.
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