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Okullar çocuklar ve toplumun önemli bir parçası olup sürekliliği büyük önem 

arz etmektedir.  Dünyada eğitim ile ilgili ulusal yayınlarda ve 

kılavuzlar  incelendiği zaman okulların toplum bulaşın da merkez teşkil 

etmediği ve ülkede bulaş riskini arttırmadığı  gözlemlenmiştir.  

Eğitim-öğretim yılı boyunca alınacak tedbirleri belirlemek, süreci denetlemek, 

gerekli önlemleri almak amacıyla BHÜK kararları çerçevesinde Okul Pandemi Üst 

Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul Sağlık bakanlığı ile eşgüdümlü çalışacaktır. 

 
Bu doküman okulumuzun hedefleri ve vizyonu doğrultusunda güvenli ve 

sağlıklı okul iklimini sağlamak amacıyla yapılan ve yapılacak olan çalışmaların 

genel çerçevesini çizmektedir. Bulaşıcı hastalıklar Üst Kurulu’nun kararları 

çerçevesinde koruma önlemleri ve bulaş takip ve önleme prosedürü 

uygulanacaktır. 

Bu süreç kendi içerisinde dinamik bir yapıya sahip olduğundan zaman 

içerisinde önlem ve tedbirlerimiz de değişiklik gösterebilecek ve bu 

değişiklikler sizlerle paylaşılacaktır. Hepimizin bu dokümanda belirtilen 

konulara titizlikle uyması, bu sürecin atlatılması, olası risklerin azaltılması ve 

sağlıklı okul ikliminin devamlılığının sağlanması açısından büyük önem arz 

etmektedir.  

Saygılarımızla. 

Saǧlıklı ve güvenli günler dileriz. 

TED Kuzey Kıbrıs Koleji Pandemi Üst Kurulu 
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EĞİTİM YILI  

2021-2022 Öğretim Yılı’nın Eylül-Ocak dönemi; İlköğretim için 105, Ortaöğretim 

için 103 gün planlanmıştır. Şubat-Haziran Dönemi; İlköğretim için 86, 

Ortaöğretim için 86 olarak planlanmıştır. 2021-2022 Öğretim yılı ortalama 190 

gün olarak planlanmıştır. 

 

AKADEMİK TAKVİM 

2021-2022 Öğretim Yılı, İlkokul için 13 Eylül 2021 Pazartesi, Ortaöğretim 14 Eylül 

Salı günü açılacaktır. Ara tatil her düzeyde 01-13 Şubat 2022 tarihleri arasında 

olacaktır. İlkokul 20 Haziran 2022 Pazartesi günü, Ortaöğretim 30 Haziran 2022 

Perşembe günü öğretim yılını tamamlayacaktır. 

 

TELAFİ EĞİTİMİ 

Her sınıf seviyesinde yüz yüze Hazır Bulunuşluk Sınavları gerçekleştirilecektir. 

Sınav sonuçları doğrultusunda öğrencilerin edinemedikleri kazanımlardan 

hareketle telafi ihtiyacı olan öğrencilere yüz yüze veya online etütler ile bireysel 

akademik destek sağlanacaktır. Hazır Bulunuşluk Sınavlarının amacı eksik 

kazanımların tespitidir. Başarı, başarısızlık, not, puan ya da sıralama niteliği 

taşımamaktadır. İlköğretimde her sınıf düzeyinde sınıf öğretmenleri özellikle dil 

ve matematik öğretiminde belli kazanımların bir alt düzeyini yıllık programın ilgili 

kısımlarında tekrar edeceklerdir. 

 

HİZMETİÇİ EĞİTİM VE REHBERLİK 

Tüm öğretmenlere 31 Ağustos itibarıyla tam gün Hizmet içi eğitim döneminde, 

öğrencilerin psikolojik durumları, öğretim programları, dijital öğretim gibi 

konularda yoğun bir hizmet içi eğitim verilmesi planlanmıştır. Ailelere ve 

öğrencilere yönelik eğitici, bilgilendirici broşür, kitapçık ve seminerler de 

planlanmıştır.  

 

AKADEMİK EĞİTİM SÜRECİ 
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Okul otobüslerinde öğrenci, şoför ve gözetmenler maske takacaklardır. 

Öğrenciler servisten inince maske değiştirecektir. 

Okul otobüslerine girişlerde el dezenfeksiyonu bulundurulacaktır. 

 

Okul otobüslerinde bulunan gözetmenler öğrencilere semptom 

sorgulayacak, ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb. semptomu bulunan 

öğrenciler otobüse alınmayacaktır. Okula yeterli sayıda giriş çıkış noktası 

sağlanacaktır. 

 

Okul Pandemi Üst Kurulu taşımacılık yapan araçların dezenfeksiyonu ve 

taşımacılık ile ilgili diğer tedbirlerin takip ve denetiminden sorumlu 

olacaktır. 

Okul otobüslerine alınan öğrenciler toplu taşımalarda hergün aynı 

koltuğa oturtulacaktır. 
 

 

 

 

 

TAŞIMACILIK 

 

 
Bulaşın merkezi 

okullar değildir ve 

ülkede bulaş 

riskini 

arttırmamaktadır. 
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Hangi alanın, kim tarafından, hangi ürün ve hangi materyaller kullanılarak, ne sıklıkta 

temizleneceği belirlenmiştir.  

Binaların giriş kapılarına hijyenik paspaslar yerleştirilmiştir. 

Gün içinde temasın çok sayıda gerçekleştiği kapı kolları, lamba anahtarları, lavabo, 

tuvalet musluk ve sifonları gibi alanlar saptanarak temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı, 

kuralları belirlenmiş ve kontrolü için personel görevlendirilmiştir. 

Derslik, atölye, laboratuvar gibi alanlardaki masa ve sandalyelerin etrafı sosyal 

mesafe kuralı dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılmaması önemlidir. Bu nedenle maske ve 

eldivenlerin koridorlarda bulunan kapalı çöp kutularına atılması konusunda gerekli 

tedbirler alınmıştır. 

Ortak kullanım alanlarında bulunan sebil vb. cihazlar kaldırılmıştır. 

Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler dikkate alınarak laboratuvarlar başta olmak 

üzere bu tür alanlarda sterilizasyon işlemi uygulanmıştır.  

Okul revirimiz Covid-19 salgını ile ilgili yaşanabilecek her türlü duruma hazır hale 

getirilmiştir. 

Okul koridor ve merdivenleri yaş ve seviye gruplarına göre sosyal mesafe kuralı dikkate 

alınarak gidiş ve dönüş yönünü gösterecek şekilde işaretlenmiştir. 

Her kademede (Anaokul, İlkokul, Ortaokul-Lise) binalarında semptom gösteren 

öğrencilerin velisi tarafından okuldan alınana kadar bekleyecekleri izolasyon odaları 

hazırlanmıştır.  

YERLEŞKE BİNALARI VE ORTAK ALANLARIN HAZIRLANMASI 
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Velilerimiz, zorunlu durumlar dışında, okul binalarına giriş yapamayacaktır. Okula girişin 

zorunlu olduğu durumlarda ise velilerimiz randevu alarak, yanlarında getirdikleri maske 

ve koruyucu malzemeleriyle, giriş yapabileceklerdir. Randevu sisteminin uygulanması 

sizin güvenliğiniz ve öğrencilerimizin için büyük önem taşımaktadır. Düzenlenecek 

toplantılar ise minimum katılımcı maksimum hijyen koşullarıyla düzenlenecektir. 

 

Okul bina girişlerinde görevli personel öğrencilere semptom sorgulayarak  ateş, 

öksürük, boğaz ağrısı vb. Semptom gösterenler okula alınmayacak. Test yapmaya 

yönlendirilecektir. 

Öğrencilerin okul binasına girişleri ve okul binasından çıkışları sosyal mesafe kurallarına 

uygun olarak gerçekleşecektir. 

 

Öğrencilerimizin üniforma temizliğinin düzenli olarak yapılabilmesi için Salı ve 

Perşembe günleri serbest kıyafet günü olarak planlanmıştır. 

Okula gelişlerde kullanılan tek kullanımlık maskeler okul girişlerindeki kapalı çöp 

kutularına atılmalıdır. Sonrasında bina girişlerinde bulunan hijyen köşesindeki 

dezenfektanlar kullanılarak el ve ayakkabı temizliği yapılmalıdır. Öğrencilerin ateş 

ölçümü yapıldıktan sonra öğrencilerimiz sosyal mesafe kurallarına uyarak sınıflara 

geçecektir.  

Bayrak törenleri tek sınıf olarak dönüşümlü olarak planlanmıştır. 

 

 

 

OKULA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR 
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SINIF 

Sınıf içerisinde çalışan, 6 yaş ve üzeri öğrencilerin maske takması zorunludur. 2-6 

yaş arası öğrencilerin ise sınıf içerisinde ve kapalı alanlarda maske takması 

önerilir. 

Her gün sınıfların havalandırılması ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır. 

Sınıf içerisinde öğrencilerimiz sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturma 

düzeni oluşturulmuştur.  

Öğrenciler tekerlekli çanta yerine sırt çantası kullanmalıdır. 

Sınıflarda öğretmenlerin maske kullanımı zorunluluktur. 

 
TENEFFÜS 

Teneffüslerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıflar dönüşümlü olarak 

teneffüslere çıkacaktır. 

Kantinlerde yığılmaların önlenmesi amacıyla okul yönetimi tarafından gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Yemekhanelerde yığılmaların önlenmesi amacıyla sınıfların dönüşümlü olarak 

yemek aralarına çıkması planlanmıştır. 

 
ORTAK KULLANIM ALANLARI 

Okul içerisinde bulunan tuvaletler sıklıkla dezenfekte edilecektir. 

Ortak kullanım alanı olarak kullanılan öğretmenler odalarında sürekli maske 

takılacak ve sosyal mesafe kuralı gözetilecektir. 

Öğretmenler odaları havalandırılacak ve sıkça dezenfekte edilecektir. 

Okul içerisinde ortak kullanım alanlarının denetiminde Okul Pandemi Üst Kurulu 

sorumlu olacaktır.  

HİJYEN KURALLARI 
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ETKİNLİKLER 

Okul içerisinde toplu etkinlik yapılması halinde maske ve sosyal mesafe 

kurallarına dikkat edilecektir. Bu etkinliklerin sınıflar arası etkileşimin en aza 

indirilerek gerçekleştirilecektir. SBÜK kararlarında belirtilen temassız spor 

etkinlikleri yapılabilecektir. 

Öğrenci ve çalışanların kişisel hijyenlerini sağlamaları kendi sorumluluğundadır. Bu 

nedenle ders araç ve gereçlerinin ortak kullanılmaması gerekmektedir. 

Tüm sebil ve çay-kahve makineleri kullanıma kapatılmıştır. Bu nedenle öğrenciler ve 

tüm personel kişisel matara ve içeceklerini yanlarında getirmelidirler. Ekstra su ihtiyacı 

olanlar kantinden su satın alabilirler. 

 

Öğrenci ve personel dolapları tamamen kişiye özeldir. Dolap içlerinde ders araç-

gereçleri ve hijyen malzemeleri dışında herhangi bir şey bulundurulmayacaktır. Dolap 

kontrolleri Sınıf Öğretmenleri, Müdür Yardımcıları, Nöbetçi Öğretmenler tarafından 

periyodik olarak yapılacaktır. 

 

Her öğrencinin çantasında hijyen paketi bulunması gerekmektedir. Hijyen paketinde 

bulunması gereken malzemeler: Tek kullanımlık maske, Antibakteriyel ıslak mendil, El 

dezenfektanı, Su 

 

Veliler ve ziyaretçiler okulda bulundukları süre içinde maske takmak zorundadır. 

Tüm okul personelinin maske takması zorunludur. 

Okul Pandemi Kurulu tarafından maske kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir. 

Kumaş maske takan öğrencilerin maskelerini günlük olarak yıkamaları 

gerekmektedir. 

 

 

AŞI 

Okulumuz tüm personeli aşılanarak gerekli önlemler alınmıştır. 
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TESTLER 

Okulda görev alan kişiler, aşılı olmaları halinde her 14 günde bir, aşısız olmaları 

halinde her 7 günde bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. 

Okul personel ve öğrencilerine Sağlık Bakanlığı tarafından random test 

yapılacaktır. 

Sınıfta yapılan bir tarama sonucunda aynı sınıftan 3 veya daha fazla kişinin PCR 

testinin pozitif çıkması halinde sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı 

ise 7, değilse 14 gün süreyle evde izole olacaklar. Öğrencilerin yakın temaslı 

olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecek. 

 

Yapılan taramada sınıfta 3 kişiden az kişinin PCR testinin pozitif çıkması halinde 

ise sınıfın sadece temaslı sayılacağını, öğrencilerin, maskelerini takarak ve diğer 

sınıflarla temas etmeyerek, okulda eğitimlerine devam edeceklerdir. 

 

Gün içerisinde ateş,  öksürük, halsizlik gibi belirtiler gösteren öğrenciler 

hazırlanan izolasyon odasında kontrol altına alınacaktır. Okul hemşiresi 

tarafından öğrencinin velisine gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 

 

HASTALIK 

Covid-19 pozitif hasta ve temaslıların takibi her okulda oluşturulan Okul Pandemi 

Üst Kurulu ve Sağlık Bakanlığı temas ekibinin istişaresi ile yönetilecektir. 

Ateş, öksürük, halsizlik gibi belirtiler gösteren öğrencilerin okula gönderilmemesi, 

çalışanların okula gelmemesi ve konu hakkında mutlaka Okul Müdürlüğünün 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu tür vakalarda Okul Müdürlüğünün yaklaşımı 

şeffaf olmakla beraber “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde 

hareket edilecektir. 

 

Covid-19 pozitif hasta ve temaslılarına yönelik tedbirler Milli Eğitim ve Kültür 

Bakanlığı tarafından hazırlanan Pozitif vaka ile temas Protokolü kurallarına göre 

alınacaktır. 

 

 

TESTLER VE HASTALIK 
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 Evden çıkmadan, otobüse binmeden ve okula girmeden mutlaka semptom 

sorgulaması yapılacak. Semptom gösterenler (Öğretmen veya öğrenci) okula 

alınmayacak. Test yapmaya yönlendirilecektir. 

 

 Sınıfta bir öğrencinin semptom göstermesi halinde, öğrenci test yapmak üzere 

yönlendirilecektir. Test sonucu negatif ise okula dönecek.  

 

 Öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması halinde; sınıfta tüm öğrenciler ve 

sınıfa giren öğretmenler mümkünse aynı gün, değilse bir sonraki gün pcr test 

taraması yaptırmak ve test sonucu çıkana kadar evde izole olmak üzere eve 

gönderilir. Bu arada okul pandemi kurulu, sınıf listesini TSHD (Temel Sağlık 

Hizmetleri Dairesi) aracılığı ile temaslı ekibine iletecektir. 

 

 Sınıfta yapılan bu tarama sonucunda, aynı sınıfta 3 veya daha fazla kişinin pcr 

testinin pozitif çıkması halinde, sınıfın geri kalanı yakın temaslı sayılacak ve aşılı 

ise 7, değilse 10 gün süre ile evde izole olacaklardır. Öğrencilerin, yakın temaslı 

olduğu sürede eğitimleri uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir.  

 

 7-10 günlük izolasyon süresinin sonunda, öğrenci ve öğretmenler negatif pcr test 

sonucu ile okula dönebileceklerdir. Bu süreçte kişiler bireysel olarak yakın veya 

uzak temaslı olduklarına karar veremezler. Yakın temas veya temas durumunu 

Sağlık Bakanlığı Temaslı Takip Ekibi karar verecek ve bu karar okul yönetimi 

aracılığı ile sınıfa bildirilecektir. 

 

 Yapılan tarama sonunda sınıfta 3 kişiden az kişide pcr pozitif çıkması halinde ise 

bu sınıf sadece temaslı sayılacak ve maskelerini takmak ve diğer sınıflar ile temas 

etmemek sureti ile okulda eğitimine devam edecektir. 

 

 

 

 

POZİTİF VAKA İLE TEMAS PROTOKOLÜ 
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 Öğretmenin pcr testinin pozitif olması durumunda, öğretmenin tüm ders verdiği 

sınıflardaki öğrenciler (özellikle son 2 gün derse girdiği) pcr testi yaptırıp sonucu 

çıkıncaya kadar izole olmak üzere eve gönderilirler. Bu arada Okul Pandemi 

Kurulu sınıf listesini TSHD (Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi) aracılığı ile temaslı 

ekibine iletilecektir. Bu sınıflardan herhangi birinde 3 ve üzerinde kişide pcr 

pozitifliği saptanırsa o sınıf yakın temaslı sayılacak ve 7-10 gün süre ile evde izole 

olacaklardır. (İzolasyon süresi ve bu sürede ne zaman pcr testi yapılacağı 

hakkında temaslı ekibi okula bilgi verecektir). Bu sürede öğrenciler uzaktan 

eğitime katılacaklardır. 

 

 Üç den daha az kişide pcr pozitifliği olması durumunda bu sınıf, diğer sınıflarla 

karışmadan maske takarak okula gelip derslere katılacaklardır. 14 gün boyunca 

sınıfa giren öğretmenler her gün semptom takibi yapacak ve herhangi bir 

semptom olması durumunda öğrenciye pcr testi yapmak üzere eve 

gönderecektir. 

 

 Öğretmenin okulda temas ettiği diğer öğretmenler ve çalışanlar da mümkünse 

aynı gün değilse ertesi gün pcr testi yapacaklardır. 

 

 İzolasyon süresince COVİD-19 belirtisi gösteren temaslılar durumu 1102 ye 

bildireceklerdir. 
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