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YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ COVID-19 REHBERİ
Bu Rehber, Yeditepe Üniversitesi kampüsünde COVID – 19 Salgını süresince
uygulanacak kuralları ve yol haritalarını kapsar.
Salgın yönetimi, son derece titizlikle planlanması ve eksiksiz uygulanması halinde
başarıya ulaşabilen bir süreçtir. Öğrencilerimizin, velilerimizin ve tüm
mensuplarımızın sağlığının korunması en temel önceliğimizdir.
Bu nedenle kampüste uygulayacağımız kuralları Üniversite Hastanemizde
pandemi sürecinde aktif görev alan uzman doktorlarımızdan oluşan Bilim ve
Danışma Kurulu Üyelerimizin değerli katkılarıyla hazırladık.
Tüm öğrenci ve çalışanlarımıza kurallara uyum konusunda gösterdikleri
hassasiyet için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.
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GENEL BİLGİLER & TANIMLAR
1. REVİR COVID-19 TAKİP BİRİMİ:

Kampüste, triyaj ekipleri tarafından saptanan veya kendisinde hastalık
belirtilerinin bulunduğunu beyan eden öğrenci ve çalışanlarımızın olası vaka
olarak değerlendirilerek test ve karantina süreçlerinin planlanması amacıyla
‘Revir Takip Birimi’ oluşturulmuştur

2. BİNA TRİYAJ EKİPLERİ:

Kampüste salgın yönetimi Bina Triyaj Ekiplerinin (COVID -19
İzlem Grubu) sorumluluğu ve koordinasyonuyla yürütülecektir.
Triyaj Ekibi:
-Triyaj Sorumlusu
-Fakülte Sekreteri
-Bina Amiri
-Akademisyen Temsilcisi
-Öğrenci Temsilcisinden oluşur
-Triyaj Ekiplerinin iletişim bilgileri kılavuzda yer almaktadır.

3. ATEŞ ÖLÇÜMÜ:

Kampüsteki tüm binaların ana girişlerinde Termal Kamera ile, kampüs
girişinde ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacaktır.

4. HES KODU / GÜVENLİ ALAN UYGULAMASI:

Kampüse girişlerde HES Kodu sorgulaması yapılacaktır. Tüm öğrenci ve
çalışanlarımızın Sağlık Bakanlığının HES (Hayat Eve Sığar) uygulamasını
indirmeleri gerekmektedir.

5. KARANTİNA MERKEZİ:

Riskli, temaslı ya da belirti gösteren olası vakaların izolasyonu
için M Blok’ta yer alan Misafirhane Binası ‘Karantina Merkezi’ olarak
düzenlenmiştir.

6. COVID -19 TEST MERKEZİ:

Kampüste belirti gösteren vakalar için Triyaj Ekiplerinin yönlendirmesi ve
Revir Hekimlerinin istemi doğrultusunda PCR örneği alınması için
‘COVID-19 Test Merkezi’ oluşturulmuştur. COVID-19 Test Merkezi,
Karantina Merkezi’nin bahçesinde hizmet verecektir.

7. AŞI MERKEZİ:

Kronik hastalığı olan ya da risk grubunda yer alan öğrenci ve çalışanların,
Revir Doktorlarının istemi dahilinde Grip ve Zatürre aşılarının yapılması için
Revir Birimi’nde bir ‘Aşı Merkezi’ oluşturulmuştur.

NE YAPMALIYIM?
ÖĞRENCİ YOL HARİTASI

EVET

Kampüs dışında
kendini iyi
hissediyor musun?

Kampüste
kendini iyi
hissediyor musun?

1) Öğrenci Bildirim Formunu Doldur.

HAYIR 2) Evde kendini izole et ve en yakın
sağlık kuruluşuna başvur.

HAYIR

1) Bulunduğun bina girişindeki
Triyaj Alanına başvur.
2) Dersteysen dersin hocasına bilgi ver.
3) Mümkünse 2 kat maske tak.

HAYIR

Yurtta
kendini iyi
hissediyor musun?

Maske ve dezenfektan ile
kampüse gelebilirsin

1) Yurt Binası girişindeki
Triyaj Alanına başvur.
2) Oda arkadaşına bilgi ver.
3) Mümkünse 2 kat maske tak.

NE YAPMALIYIM?

ÇALIŞAN YOL HARİTASI

EVET

Kampüs dışında
kendini iyi
hissediyor musun?

1) Çalışan Bildirim Formunu doldur.

HAYIR 2) Evde kendini izole et ve en yakın
Sağlık kuruluşuna başvur.

HAYIR

Kampüste
kendini iyi
hissediyor musun?

Serviste kendini iyi
hissediyor musun?

Maske ve dezenfektan ile
kampüse gelebilirsin

1) Bulunduğun bina girişindeki
Triyaj Alanına başvur.
2) Fakülte/Bölüm/Birim
Yöneticisine bilgi ver.
3) Mümkünse 2 kat maske tak.

HAYIR

1) Servis Şoförüne ve çalıştığın
binanın triyaj sorumlusuna bilgi ver.
2) Mümkünse 2 kat maske tak.

Yaşam Kuralları
GENEL KURALLAR
Kampüs genelinde giriş kapıları,
binalar ve yurtlar dahil olmak üzere
tüm girişlerde termal kameralar ile
ateş ölçümü yapılacaktır.
Kampüs genelinde açık ve kapalı
tüm alanlarda; derslik, laboratuvar,
atölye ve ofisler dahil
maske kullanımı zorunludur.

1,5-2 m

Sosyal Mesafe kuralı
tüm alanlarda uygulanacaktır.

Kampüse girişlerde HES Kodu sorgulaması
yapılacaktır. Tüm öğrenci ve çalışanlarımızın
Sağlık Bakanlığının HES (Hayat Eve Sığar)
uygulamasını indirmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir belirti ya da sağlık sorunu
yaşandığında, bulunulan binanın
‘Triyaj Sorumlusu’ ile iletişime geçilmelidir.

Kampüs içerisinde gerçekleştirilecek
eğitim ya da sosyal amaçlı tören,
kutlama ve etkinlikler
COVID-19 kurallarına uygun olarak
gerçekleştirilecektir.

DERSLİK,
LABORATUVAR
ve ATÖLYE
KULLANIMI
Gün içerisinde bulunduğunuz alanın havalandırılmasını sağlayınız.
Tüm kapalı alanlar Yeditepe Üniversitesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gün
içinde periyodik aralıklarla dezenfekte edilmektedir. Dezenfeksiyon sonrası alanın yeterli
derecede havalandığından emin olduğunuzda giriniz.
Derslik, atölye ve laboratuvarları sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kullanınız.
Derslik, atölye ve laboratuvarlarda sürekli aynı sandalyeye oturmaya özen gösteriniz,
yerinizi değiştirmeyiniz.
Mekanlara girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi dezenfekte ediniz.
Maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız ve burada bulunduğunuz süre
boyunca çıkarmayınız.
Fiziksel mesafenizi koruyunuz.
Oturulmaması için işaretlenmiş alanlara oturmayınız.
Çalışmanız gereği ventilli maske kullanılması durumunda ventilli maske üstüne cerrahi
maske takmak zorunludur.
Lavabo ve evyeleri kişisel temizlik için kullanmayınız.
Laboratuvar / Atölye / Derslik malzemeleri ve aletlerini kullanmadan önce ve kullandıktan
sonra ellerinizi ve ekipmanları dezenfekte ediniz.
Kişisel eşyalarınızı (bilgisayar, mouse, cep telefonu, kalem, defter, silgi vb.) ortak
kullanmayınız.
Yakın temaslı grup aktiviteleri yapmayınız.
Mümkün olduğunca alçak sesle konuşmaya özen gösteriniz.
Öksürme ve hapşırma esnasında maskenizi çıkarmayınız, sonrasında maskenizi
değiştiriniz. Ellerinizi sabunla en az 20 saniye yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.
Maske atıklarınızı, sadece maske atık kutularına atınız.
Yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
Gün içerisinde sağlık durumunuzla ilgili sorun yaşarsanız derhal bulunduğunuz binanın
‘Triyaj Sorumlusu’na başvurunuz.

BİLGİ MERKEZİ
ve ÇALIŞMA
ODALARI
KULLANIMI
Bilgi Merkezi ve çalışma odalarını, yüz yüze gelmeyecek şekilde
çapraz oturma düzeninde kullanınız.
Gün içerisinde bulunduğunuz alanın havalandırılmasını sağlayınız.
Tüm kapalı alanlar Yeditepe Üniversitesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gün
içinde periyodik aralıklarla dezenfekte edilmektedir.
Dezenfeksiyon sonrası alanın yeterli derecede havalandığından emin olduğunuzda giriniz.
Bilgi Merkezi ve çalışma odalarını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde
Bilgi Merkezi ve çalışma odalarında sürekli aynı sandalyeye oturmaya özen gösteriniz,
yerinizi değiştirmeyiniz.
Mekanlara girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi dezenfekte ediniz.
Maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız ve burada bulunduğunuz süre
boyunca çıkarmayınız.
Fiziksel mesafenizi koruyunuz.
Oturulmaması için işaretlenmiş alanlara oturmayınız.
Kişisel eşyalarınızı (bilgisayar, mouse, cep telefonu, kalem, defter, silgi vb.)
ortak kullanmayınız.
Yakın temaslı grup aktiviteleri yapmayınız.
Mümkün olduğunca alçak sesle konuşmaya özen gösteriniz.
Öksürme ve hapşırma esnasında maskenizi çıkarmayınız, sonrasında maskenizi
değiştiriniz. Ellerinizi sabunla en az 20 sn. yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.
Maske atıklarınızı, sadece maske atık kutularına atınız.
Yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
Gün içerisinde sağlık durumunuzla ilgili sorun yaşarsanız derhal bulunduğunuz binanın
‘Triyaj Sorumlusu’na başvurunuz.

YEMEKHANE
VE KANTİN
KULLANIMI
ÖĞRENCİLER İÇİN YEMEKHANE VE KANTİN KULLANIM KURALLARI
Salgın süresince yeme – içme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için kampüs
içindeki açık alanlarda çok sayıda yeme – içme istasyonu oluşturulmuştur. Mümkün olduğunca
açık alanlardaki üniteleri ve bina teras alanlarını kullanınız.
Yemek esnasında maske çıkarıldığı için salgın bulaşı açısından riskli bir süreçtir. Bu nedenle
yemeğinizi mümkün olduğunca paket olarak alıp açık alanda ve yalnız yemeyi tercih ediniz.
Yemekhane ve Kantinlere girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi sabunla en az 20 saniye
yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.
Sıra beklemeniz gerektiğinde fiziksel mesafenizi koruyunuz.
Yemekhane ve Kantinlere maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takmış olarak giriniz.
Maskenizi sadece yemek yerken çıkarınız.
Eğer kapalı alanda yemek yediyseniz, yemekhane ve kantinde mümkün olduğunca az zaman geçiriniz.
Belirlenen oturma planına uyunuz. Karşılıklı değil çapraz oturma düzenini kullanınız.
Kişisel eşyalarınızı (kaşık, çatal, bıçak, peçete) ortak kullanmayınız.
Yemek yerken mümkün olduğunca konuşmayınız.

ÇALIŞANLAR İÇİN YEMEKHANE VE KANTİN KULLANIM KURALLARI
Yemek esnasında maske çıkarıldığı için salgın bulaşı açısından riskli bir süreçtir. Bu nedenle
salgın süresince çalışan yemekhaneleri yalnızca paketli yemek dağıtımı için kullanılacak,
oturma düzeninde yemek hizmeti verilmeyecektir. Her bina yemekhanesine, çalışan sayıları
kapsamında paketli yemek gönderimi yapılacaktır. Çalışanlar, binalarında bulunan
yemekhanelerden yemeklerini temin ederek açık alanlarda ya da masalarında yiyebilirler.
Salgın süresince yeme – içme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için kampüs
içindeki açık alanlarda çok sayıda yeme – içme istasyonu oluşturulmuştur. Mümkün olduğunca
açık alanlardaki üniteleri ve bina teras alanlarını kullanınız ve yalnız yemeye özen gösteriniz.
Yemekhane ve Kantinlere girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi sabunla en az 20 saniye
yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.
Fiziksel mesafenizi koruyunuz.
Yemekhane ve Kantinlere maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takmış olarak
giriniz. Maskenizi sadece yemek yerken çıkarınız.
Kişisel eşyalarınızı (kaşık, çatal, bıçak, peçete) ortak kullanmayınız.
Yemek yerken mümkün olduğunca konuşmayınız.

ASANSÖR
KULLANIMI
Eğer zorunlu değilseniz Asansör kullanmayınız. Asansör yerine merdivenleri
kullanmak sizleri sadece salgından değil, kalp – damar ve hareketsizliğe bağlı diğer
pek çok hastalıktan koruyacaktır.
Asansörün maksimum kişi kullanım sayısına uyunuz.
Asansör içinde işaretli alanlarda durunuz ve fiziksel mesafeyi koruyunuz.
Yüzünüz, asansörü çevreleyen kabin yüzeylerine dönük hâlde durunuz.
Asansörü kullanmadan önce ve kullandıktan sonra ellerinizi dezenfekte ediniz.

ÖĞRENCİ
YURTLARI
KULLANIMI
GENEL KURALLAR
Yurtlar genelinde tüm girişlerde termal kameralar ile ateş ölçümü yapılacaktır.
Yurtlarda açık ve kapalı tüm alanlarda; mutfak, kantin, çalışma odaları, asansörler dahil
maske kullanımı zorunludur.
Sosyal Mesafe kuralı tüm alanlarda uygulanacaktır.
Tüm öğrenci ve çalışanların HES (Sağlık Bakanlığı ‘Hayat Eve Sığar’) Uygulamasını indirmeleri
ve ‘Güvenli Alan’ olarak belirlenen mekanların girişlerinde yer alan QR Kod uygulamasını
kullanarak HES Kodlarını okutmaları gerekmektedir.
Herhangi bir belirti ya da sağlık sorunu yaşandığında, bulunulan Yurt Binasındaki Triyaj
Sorumlusu ile iletişime geçilmelidir.

YURT ODALARI KULLANIM KURALLARI
Odanıza oda arkadaşınızdan başka birinin girmesine kesinlikle izin vermeyiniz.
Odanızı sık sık havalandırınız. Vantilatör vb. cihazlar kullanmayınız.
Tüm yurt odaları Yeditepe Üniversitesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından periyodik
aralıklarla dezenfekte edilmektedir. Dezenfeksiyon sonrası alanın yeterli derecede
havalandığından emin olduğunuzda giriniz.
Odadaki eşyaların (oda telefonu, tuvalet ve banyo, yatak, dolap, kişisel eşyalarınızın tamamı
dahil) başkaları tarafından kullanımına izin vermeyiniz başkalarına ait kişisel eşyaları kesinlikle
kullanmayınız.
Tuvalet ve banyo kullanımında hijyen kurallarına en üst seviyede uyunuz.
Belirli aralıklarla ve gün içinde ellerinizi su ve sabunla en az 20 sn. boyunca sık sık yıkayınız.
Mümkün olduğunca kısık sesle ve az konuşunuz, eğer uzun süreli konuşmalar yapacaksanız oda
içinde de maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız.
Yakın temaslı grup aktiviteleri yapmayınız.
Öksürme ve hapşırma esnasında mutlaka maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız, sonrasında
maskenizi değiştiriniz. Ellerinizi sabunla en az 20 saniye yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.
Maske atıklarınızı, sadece maske atık kutularına atınız.
Odalarda yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
Herhangi bir belirti ya da sağlık sorunu yaşadığınızda, bulunduğunuz Yurt Binasındaki ‘Triyaj
Sorumlusu’ ile iletişime geçiniz ve oda arkadaşınızı bilgilendiriniz.

YURT MUTFAKLARI KULLANIM KURALLARI
Maskenizi mutfakta yemek hazırlığı yaptığınız süre boyunca ağız ve burnunuzu kapatacak
şekilde takınız ve burada bulunduğunuz süre boyunca çıkarmayınız.
Mutfakta geçireceğiniz süreyi diğer kullanıcıları düşünerek kısa tutunuz.
Yiyecek, içecek tüketiminizden önce ve sonra ellerinizi sabun ile en az 20 saniye yıkayınız ya
da dezenfekte ediniz.
Mutfaktaki yüzeylere temas ettikten sonra ellerinizi sabun ile en az 20 saniye yıkayınız.
Tabak, çatal, kaşık, bardak gibi kişisel malzemelerinizi Mutfaklarda bulunan bulaşık
makinalarını kullanarak yıkayınız. Kimsenin kişisel malzemelerini kullanmayınız ve sizin
malzemelerinizin de ortak kullanımına izin vermeyiniz.
Fiziki mesafe kurallarına uyunuz.
Mutfak alanlarını sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde kullanınız.
Oturulmaması için işaretlenmiş alanlara oturmayınız.
Gerek kendi kişisel hijyeninize gerekse Mutfak yüzey ve eşyalarının hijyenine maksimum
seviyede özen gösteriniz.
Yakın mesafede ve bir arada ve toplu yemek yemekten kaçınınız.

YURT ÇALIŞMA ODALARI KULLANIM KURALLARI
Çalışma odalarını, yüz yüze gelmeyecek şekilde çapraz oturma düzeninde kullanınız.
Gün içerisinde bulunduğunuz alanın havalandırılmasını sağlayınız.
Tüm kapalı alanlar Yeditepe Üniversitesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gün içinde
periyodik aralıklarla dezenfekte edilmektedir.
Dezenfeksiyon sonrası alanın yeterli derecede havalandığından emin olduğunuzda giriniz.
Çalışma Odaları, sosyel mesafe kurallarına uygun şekilde kullanılmalıdır.
Yurt Çalışma Odalarında sürekli aynı sandalyeye oturmaya özen gösteriniz, yerinizi
değiştirmeyiniz.
Çalışma Odalarına girmeden önce ve çıktıktan sonra ellerinizi sabunla en az 20 saniye
yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.
Maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız ve burada bulunduğunuz süre
boyunca çıkarmayınız.
Fiziksel mesafenizi koruyunuz.
Oturulmaması için işaretlenmiş alanlara oturmayınız.
Kişisel eşyalarınızı (bilgisayar, mouse, cep telefonu, kalem, defter, silgi vb.) ortak
kullanmayınız. Ortak çalışma alanlarında bırakmamaya özen gösteriniz.
Yakın temaslı grup aktiviteleri yapmayınız.
Mümkün olduğunca alçak sesle konuşmaya özen gösteriniz.
Öksürme ve hapşırma esnasında maskenizi çıkarmayınız, sonrasında maskenizi değiştiriniz.
Ellerinizi sabunla en az 20 saniye yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.
Maske atıklarınızı, sadece maske atık kutularına atınız.
Çalışma Odalarında yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.

ÇAMAŞIRHANE KULLANIM KURALLARI
Çamaşırhaneye gitmeden önce Yurt Yönetiminden randevu alınız.
Maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız. Çamaşırhanede kaldığınız sürece
maskenizi çıkarmayınız.
Fiziksel mesafenizi koruyunuz.
Çamaşırlarınızı diğer öğrencilerin çamaşırları ile temas ettirmeyiniz.
Kapalı alanlarda çamaşır silkelemeyiniz.
Ortak kullanılan çamaşırhane ekipmanlarını (makina, ütü, vb) kullanmadan önce ve kullandıktan
sonra ellerinizi ve ekipmanları dezenfekte ediniz.

SERVİS
ARAÇLARI
KULLANIMI
Seyahat süresince maskenizi ağız ve burun kapalı olacak şekilde takınız ve yolculuk
boyunca kesinlikle çıkarmayınız.
Servis araçları gün içinde periyodik olarak dezenfekte edilmektedir.
Yolculuk süresince servis aracının yeterli derecede havalandığından emin olunuz.
Servis tavan pencerelerinin açık tutulmasını sağlayınız.
Araç içindeki yüzeylere temas etmemeye özen gösteriniz.
Araçlara binerken ateş ölçümü yapılmaktadır. Servis şoförünün yönlendirmelerine uyunuz.
Sürekli aynı koltuğa oturunuz ve yerinizi değiştirmeyiniz.
Servis kullanımından önce ve sonra ellerinizi dezenfekte ediniz.
Serviste mümkün olduğunca konuşmayınız.
Öksürme ve hapşırma esnasında maskenizi çıkarmayınız, sonrasında maskenizi değiştiriniz.
Ellerinizi dezenfekte ediniz.
Servis araçlarında yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.

OFİS
KULLANIMI
Gün içerisinde Ofislerin sıkça havalandırılmasını sağlayınız. Vantilatör ve klima
çalıştırmayınız.
Ofisler, Yeditepe Üniversitesi Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından periyodik aralıklarla
dezenfekte edilmektedir. Dezenfeksiyon sonrası alanın yeterli derecede havalandığından
emin olduğunuzda giriniz.
Çalışanların yüz yüze gelmeyecek, çapraz şekilde oturmalarını sağlayacak şekilde
planlama yapınız.
Maskenizi ağız ve burnunuzu kapatacak şekilde takınız ve ofiste bulunduğunuz süre
boyunca çıkarmayınız.
Fiziksel mesafenizi koruyunuz.
Kişisel eşyalarınızı (bilgisayar, mouse, ofis ve cep telefonu, kalem, defter, silgi vb.) ortak
kullanmayınız. Temas yüzeyini azaltmak için çalışma masası üzerindeki eşya sayısını
mümkün olduğunca azaltınız.
Yakın temaslı grup çalışmaları ve toplantılar yapmayınız.
Dinlenme aralarında sosyal mesafeyi koruyarak, açık ve kapalı alanlarda maske takmayı
sürdürünüz.
Mesai başlangıcı/bitişi ve gün içinde sık sık ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye
boyunca yıkayınız.
Mümkün olduğunca alçak sesle konuşmaya özen gösteriniz.
Öksürme ve hapşırma esnasında maskenizi çıkarmayınız, sonrasında maskenizi değiştiriniz.
Ellerinizi sabunla en az 20 saniye yıkayınız ya da dezenfekte ediniz.
Maske atıklarınızı, sadece maske atık kutularına atınız.
Gün içerisinde sağlık durumunuzla ilgili sorun yaşarsanız derhal bulunduğunuz binanın
‘Triyaj Sorumlusu’na başvurunuz ve Birim Yöneticinizi bilgilendiriniz.

TOPLANTI
ODALARI
KULLANIMI
Fiziki olarak bir arada bulunulan toplantılar, sadece zorunlu durumlarda yapılmalı, diğer
tüm toplantılar uzaktan bağlantı ile gerçekleştirilmelidir.
Boş bırakılması için işaretlenmiş koltuklara oturmayınız.
Sürekli aynı koltuğa oturunuz ve yerinizi değiştirmeyiniz.
Toplantı Odasına girmeden önce ve salondan çıktıktan sonra ellerinizi dezenfekte ediniz.
Konferans düzeninde bir araya gelinmesi gereken durumlarda; sosyal mesafeyi sağlayacak
şekilde oturma düzeni oluşturunuz.
Toplantı sürelerini mümkün olduğunca kısa tutunuz sürenin 20 dakikayı geçmesi
durumunda ara vererek ortamın havalandırılması sağlayınız.
Toplantı odalarında ve konferans salonlarında mutlaka ağız ve burnu kapatacak şekilde
maske takınız.
Toplantı odalarında yiyecek ve içecek tüketmeyiniz.
Toplantı süresince pencereleri açık tutunuz.
İlgili alanlarının temizliği, havalandırması ve dezenfeksiyonu, salonda asılı çizelgede
planlandığı şekilde temizlik hizmetleri tarafından yapılmaktadır.
Organizasyon öncesi ve sonrası masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb. cihazların
temizlenmesini ve ardından dezenfekte edilmesini sağlayınız.
Alanlar temizlendikten sonra en az iki saat boş bırakılmalıdır.
Toplantı Salonları girişinde bulunan el antiseptiğinin, toplantı salonuna girerken ve çıkarken
kullanılmasını sağlayınız.
Evrakları imzalarken şahsi kaleminizi kullanınız.
Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri ilgili mevzuata uygun süre
saklanmaktadır. Katılımcılardan biri, toplantıdan sonraki günler içinde salgın hastalık
belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslıları
izlemelerine yardımcı olacaktır.
Toplantıda katılımcılarından biri; toplantı sonrası salgın hastalık tanısı alırsa, temaslı
değerlendirilmesi yapılırken, pozitif kişinin belirti başlangıcından önceki temaslıları
değerlendirmeye alınmakta ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmektedir.
Doğal havalandırmanın mümkün olduğu yerlerde, maske ve fiziksel mesafe kurallarına
uyularak ara verilebilir.
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