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1-Okulumuzda COVID-19 Semptomu Gösteren Çalışan/ Öğrenci Saptandığında:
•

•

Çalışan ya da öğrencinin hastalık semptomlarını (halsizlik, ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal,
kusma, koku duyusu kaybı) okulda göstermesi durumunda kişi öncelikle hasta ve çevresi için
gerekli koruyucu önlemler alınarak okulumuz izolasyon revirine alınır. Buradan uygun
koşullarda tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek gerekli teşhis ve tedavi aşamalarından
geçmesi sağlanır. Teşhis süreci yakından takip edilir.
Çalışan ya da öğrencinin hastalık semptomlarını okul dışında (evde, seyahatte, vb) gösterdiği
durumda ise:
o epidemic@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden Okul Doktorunun en kısa sürede
bilgilendirilmesi zorunludur.
o Bu kişi tam teşekküllü bir hastaneye yönlendirilerek gerekli tetkiklerin yapılması
istenir. Teşhis süreci yakından takip edilir.

2- Tetkikler Sonucunda COVID-19 Pozitif Teşhisi Konulması Durumunda:
•
•

•

Hasta, hastane ya da evdeki tedavi sürecinde Okul Doktoru tarafından takip edilir.
Teşhis konan öğrencimiz ise:
o Hastalığı takip eden hekim gerekli tedavi sürecine karar verir. Semptomlar
kaybolduktan sonra öğrencimiz en az 14 gün evde dinlenir.
o En erken 14 gün sonra PCR ve doktorunun gerekli gördüğü ek testler uygulanır.
o Test sonuçları ve takibi altında olduğu doktorun “okula dönebilir” raporu
doğrultusunda okula dönüş kararı verilir.
Teşhis konan çalışanımız ise:
o Hastalığı takip eden hekim gerekli tedavi sürecine karar verir. Semptomlar
kaybolduktan sonra çalışanımız en az 14 gün evde dinlenir.
o En erken 14 gün sonra PCR ve antikor testleri uygulanır.
o Test sonuçları ve takibi altında olduğu doktorun “işe dönebilir” raporu doğrultusunda
okula dönüş kararı verilir.

3- Yakın Temas/Temaslı Önlemleri
Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili Kılavuzlarda yakın temaslı ve temaslı tanımı aşağıda şekilde
tanımlanmıştır:
Yakın Temaslı Tanımı:
•

Okuldaki bir öğretmene pozitif teşhis konulması durumunda, hastalık semptomlarının 7 gün
öncesinden teşhis konulana kadar geçen sürede öğretmenin aşağıda belirtilen durumlarda
temasta bulunduğu kişiler, “yakın temaslı” kapsamına girer:
o Derslerindeki tüm öğrenciler
o Servis/ araç paylaştığı kişiler

Aynı ofisi paylaşan kişiler
Yemekhanede birlikte yemek yediği kişiler
Aynı evde yaşayan kişiler
Maskesiz ya da siperliksiz olarak bir metreden yakın mesafede ya da 15 dakikadan
uzun süreli temas ettiği kişiler
Okuldaki bir çalışana pozitif teşhis konulması durumunda hastalık semptomlarının 7 gün
öncesinden teşhis konulana kadar geçen sürede temasta bulunduğu kişiler “yakın temaslı”
kapsamına girer:
o Aynı ofiste çalıştığı kişiler
o Servis/ araç paylaştığı kişiler
o Yemekhanede birlikte yemek yediği kişiler
o Aynı evde yaşayan kişiler
o Maskesiz ya da siperliksiz olarak bir metreden yakın mesafede ya da 15 dakikadan
uzun süreli temas ettiği kişiler
Okuldaki bir öğrenciye pozitif teşhis konulması durumunda hastalık semptomlarının 7 gün
öncesinden teşhis konulana kadar geçen sürede temasta bulunduğu kişiler “yakın temaslı”
tanımına girer:
o Tüm sınıf öğretmenleri
o Tüm sınıf arkadaşları
o Aynı branş/kulüp/seçmeli derste bulunduğu arkadaşları ve öğretmenleri
o Ulaşımda servis/ araç paylaştığı kişiler
o Yemekhanede birlikte yemek yediği kişiler
o Aynı evde yaşayan kişiler
o Maskesiz ya da siperliksiz olarak bir metreden yakın mesafede ya da 15 dakikadan
uzun süreli temas ettiği kişiler
Yakın temaslı olarak belirlenen tüm öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar, pozitif
teşhis durumunda evlerinde izolasyon sürecine girerler.
o
o
o
o

•

•

•

Temaslı Tanımı:
• Covid-19 tanısı konmuş öğretmen, öğrenci ya da çalışanla;
o Aynı kapalı ortamda (servis, otobüs, hastane, banka gibi bekleme salonları) 1
metreden uzak mesafede bulunmuş kişiler
o Aynı kapalı ortamda (servis, otobüs, hastane veya banka bekleme salonu vb) 15
dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler
o 1 metreden yakın mesafede 15 dakikadan kısa süre yüzyüze bulunmuş kişiler
o Maskeli olarak kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre bulunmuş kişiler “temaslı”
tanımına girer
• Temaslı olarak belirlenen tüm öğrenciler, öğretmenler ve çalışanlar maske takarak
okula gelmeye devam ederler. 15 gün süre ile hastalık belirtileri açısından izlenirler.
Öğrencimizin pozitif teşhis konan kişi (öğrenci, öğretmen, çalışan, aile üyesi, arkadaş, vb) ile yakın
temaslı olması durumunda:
•
•
•

Bu süreçte pozitif vaka ile yakın temasta bulunan öğrencilerimizde herhangi bir hastalık
semptomu gelişmesi durumunda kişi bir sağlık kurumuna yönlendirilir ve ilk iki maddede
özetlenmiş olan süreç takip edilir.

•
•
•
•

Bu süreçte pozitif vaka ile yakın temasta bulunan öğrencilerimiz evlerinde izolasyon sürecine
gönderilirler. Herhangi bir hastalık semptomu gelişmemesi durumunda öğrencilerimiz 14 gün
evlerinde kalırlar ve uzaktan eğitime devam ederler.
14. gün sonunda bu öğrencilere PCR testi uygulanır
Test sonucu negatif olan öğrencilerimiz Okula davet edilir.
Test sonucu pozitif ise gerekli süreç takip edilir.

Okul çalışanı ya da öğretmenimizin pozitif teşhis konan kişi (öğrenci, öğretmen, çalışan, aile üyesi,
arkadaş, vb) ile yakın temaslı olması durumunda:
•
•
•
•
•
•

Bu süreçte pozitif vaka ile yakın temasta bulunan öğretmen ya da çalışanlarımızda herhangi
bir hastalık semptomu gelişmesi durumunda kişi derhal bir sağlık kurumuna yönlendirilir ve
ilk iki maddede özetlenmiş olan süreç takip edilir.
Bu süreçte pozitif vaka ile yakın temasta bulunan öğretmen ya da çalışanlarımız evlerinde
izolasyon sürecine gönderilirler.
Herhangi bir hastalık semptomu gelişmemesi durumunda çalışanımız 7 gün evinde kalır ve
uzaktan çalışmaya devam eder.
7. gün sonunda her bir yakın temaslı kişiye PCR testi ve teşhise yönelik farklı testler uygulanır
Test sonuçları negatif olan öğretmenlerimiz ve çalışanlarımız Okula davet edilir.
Test sonuçları pozitif ise gerekli süreç takip edilir.

Çalışanımızın, öğretmenimizin veya öğrencimizin sosyal yaşamın içinde, evinde ya da okulda Covid19 hastalığı geçiren kişilerle yakın temasta olduğunu fark etmesi durumunda en kısa sürede
epidemic@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden okul doktorunu bilgilendirmesi gerekmektedir.
4- Hasta Nakil Prosedürü
Okul çalışma saatleri dahilinde Covid-19 kuşkulu vaka olarak değerlendirilen tüm çalışan, öğretmen
ve öğrenciler derhal ikinci bir maske takılarak vaka izolasyon revirine nakledilir. Bu işlemi hastaya
eşlik eden özel koruyucu kıyafet giymiş revir görevlileri gerçekleştirir.
Hasta öğrencimiz ise derhal aile ile temasa geçilerek öğrencimiz ailesine teslim edilir ve hastaneye
yönlendirilir.
Hasta çalışanımız ya da öğretmenimiz ise kendi aracı ile ya da yakını eşliğinde hastaneye yönlendirilir.
Revir ve izolasyon revirimizde her vakadan sonra yüksek dezenfeksiyon işlemleri uygulanır.
5- Ek Hijyen Önlemleri
Enfekte olarak kabul edilen sınıf ve ofisler 24 saat süresince kapatılır, pencereleri sürekli açık
tutularak havalandırılır ve bu bölgelere prosedürlere uygun yüksek dezenfeksiyon teknikleri
uygulanır.
Dezenfeksiyon ekipleri uygun koruyucu kıyafetlerle bu dezenfeksiyonu gerçekleştirirler.

6- Hastalık ve Temaslı Kayıt Süreçleri
Okulumuzda
yaşanan
ya
da
okul
dışındaki
çalışan/öğretmen/öğrenci
tarafından
epidemic@hisarschool.k12.tr adresi ya da diğer iletişim araçları ile bildirilen tüm hastalık ve yakın
temas vakaları “Bütünleşik Hasta Takip Sistemine” günü gününe kaydedilerek Okul Sağlık Birimi
tarafından yakından takip edilir. Tüm vakaların teşhis, tedavi, istirahat ve okula dönüş süreçlerinin
Okul Doktoruna bildirilmesi zorunludur.
Takip altında olan tüm vakaların okula fiziki dönüş kararı gerekli prosedürlerin yerine
getirilmesi, tüm aşamaların gerekli birimlere bildirimi ve nihayetinde alınan sonuçların ve
raporların değerlendirilmesi sonucunda Okul doktoru ve Okul İdari birimlerinin onayına
bağlıdır.
T.C.Sağlık Bakanlığı Birimlerinin izlediği filyasyon prosedürü okulumuz yetkisi dışındadır. Genel
anlamda hastane yatışı gerekmeyen hastalara evden telefon takibi, zaman zaman filyasyon
ekiplerinin ziyaretleri ile gerçekleştirilen bu sürecin yasal sorumluluğu takip altında olan kişilere
aittir.

