Değerli Velimiz,
Koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta olan güncel
bildirimleri takip etmekteyiz.
Kurumlarımız genelinde uyguladığımız temizlik, hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarımızı bu bildirimler
doğrultusunda güncelleyip, gerekli önlemleri almaktayız.
Koronavirüs ile ilgili kurumlarımız genelinde aldığımız önlemler şu başlıklar altındadır,
•Son süreç içerisinde, velisi Çin’de veya yurt dışında bulunan lokasyonlara seyahat eden öğren
cilerimiz belirlenmekte ve tedbirler alınmaktadır.
•Gribal enfeksiyon (Soğuk algınlığı) rahatsızlığı belirtileri gözlemlenen çalışanlarımız hızla işyeri
hekimlerine ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. Sağlık kurumlarının vereceği raporlar
kurumumuzun takibinde yer almaktadır.
•Temizlik personeli kadromuz, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar uyarınca kurumlarımızda rutin
olarak her gün yapmakta oldukları temizlik ve hijyen çalışmalarını artırmıştır.
•Kurumlarımız içerisinde yer alan öğrencilerimizin ortak kullanım alanları olan Sınıflar, Tuvaletler,
Yemekhaneler, Spor Alanları, Laboratuvarlar, İdari Ofis katları… denetim altındadır ve sürekli olarak
dezenfekte edilmektedir.
•Kurumlarımız bünyesinde görev yapan her bir çalışanımıza konu ile ilgili gerekli bilgilendirme
yapılmıştır.,
Kurumlarımız Genelinde Uygulanması Planlanan Tedbirler;
•Ülkemizde resmi kurumların yapacağı bilgilendirmeler dikkatle takip edilecektir.
•Kurumlarımız içerisinde yapılan hijyen-dezenfeksiyon çalışmalarında hidrojen peroksit bazlı
dezenfektan kullanımına geçiş yapılacaktır.
•Yemekhanelerimiz genelinde çözüm ortağımız yemek firması ile görüşülerek menüler revize
edilecektir.( Sadece pişirme usulüyle servis edilecek sıcak yemek servisi yapılacak, soğuk servis edilen
yardımcı yemeklerden uzak durulacaktır.)
•Vakaların yaygın hale gelmesi durumunda Yönetim Kurulumuz, İş yeri Hekimlerimiz, Yetkili Temizlik
Personelimiz ve Servis Personellerimizden oluşan bir Koronavirüs Kriz Koordinasyon Komitesi
oluşturulacak ve çalışmaları yürütecektir.
Genel Hatırlatma,
•Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, Yeni Koronavirüs
enfeksiyonu için de geçerlidir.
•Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa
dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
•Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
•Olabildiğince kapalı ortamlardan uzak durulmalıdır.
•Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
•El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun
olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
•Kapalı ortamlar sürekli havalandırılmalıdır.
•Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce
iyice yıkanmalıdır.
(Sağlık Bakanlığı Basın Açıklamasında yer alan bilgiler paylaşılmıştır.)

