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KURALLARA
UYALIM
M�ll� Eğ�t�m Bakanlığının alacağı
kararlar doğrultusunda
yüz yüze eğ�t�me geçt�ğ�m�z
dönemde tüm öğrenc�ler�m�zden,
öğretmenler�m�zden ve 
 çalışanlarımızdan Sağlık ve M�ll�
Eğ�t�m Bakanlıkları tarafından
bel�rlenen, sosyal mesafe, h�jyen
ve maske kullanımı �le �lg�l� sağlık
güvenl�ğ� kurallarına uymalarını
bekl�yoruz. 

Bu kurallara �st�snasız uyulması
gerekecekt�r; �lerleyen
dönemlerde �se gel�şmeler tak�p
ed�lerek kısıtlamalara esnekl�k
get�r�leb�lecek ya da eylem
planımız uygulanab�lecekt�r.

SEVGİLİ
ÖĞRENCİLERİMİZ
VE VELİLERİMİZ,
Hep�n�z�n sağlıklı b�r yaz tat�l�
geç�rm�ş olduğunuzu üm�t
ed�yoruz. Dernek b�namızı
öğrenc�ler�m�z �ç�n yen�den
güvenl� b�r ortam hal�ne
get�rmek üzere yaz dönem�nde
çeş�tl� alanlarda çalışmalarımızı
tamamladık ve s�zlerle en kısa
zamanda b�r araya gelmey�
d�l�yoruz.

ÇALIŞMALARIMIZI
TAMAMLADIK
2020-2021 Akadem�k yılı
önces�nde dernek b�namızın,
çalışma ve eğ�t�m-öğret�m
koşullarının h�jyen ve sağlık
güvenl�ğ� açısından
personel�m�z�n ve
öğrenc�ler�m�z�n dönüşüne
hazırlanması çalışmaları
tamamlanmıştır.



Hep�m�z�n sağlığı ve güvenl�ğ�
�ç�n zorunlu olan bu kurallara
hep b�rl�kte uyum
sağlayacağımıza olan güven�m�z
tamdır. Bu önlemler�
uygulayarak Eylül ayında yen�
eğ�t�m-öğret�m yılını asgar�
kısıtlamalar �le
karşılayab�leceğ�m�z� üm�t
ed�yoruz.

Öğrenc�ler�m�z�n sağlığının
korunmasına yönel�k önlemlere
uyumu adına s�z öğrenc� ve
vel�ler�m�z�n de eğ�t�m ve tak�p
sürec�ne akt�f olarak katılımı
gerekmekted�r. Karşılıklı
b�lg�lend�rme ve �şb�rl�ğ� �ç�nde
sağlık güvenl�ğ� konusunda çok
etk�n b�r süreç uygulanab�l�r.

Pandem� ve alınan önlemler �le
�lg�l� soru, b�lg� ve öner�ler�n�z�
�nfo@taa-ankara.org.tr adres�ne
yönlend�reb�l�rs�n�z.
   

Yürütülen çalışmaları ve tüm
öğrenc�ler�m�z �ç�n geçerl� olacak
uygulama, uyarı ve hatırlatmaları
bu kılavuz kapsamında s�zlerle
paylaşıyoruz. 

Kılavuzun M�ll� Eğ�t�m ve Sağlık
Bakanlığı yönergeler�ne ve
hastalığın seyr�ne göre sık sık
güncelleceğ�n� bel�rtmek �ster�z.

İŞ BİRLİĞİ ÖNEMLİ UYARI VE
HATIRLATMALAR Eylül ayında dersler�n

başlamasıyla b�rl�kte, uygulama
ve önlemler öğrenc�ler�m�z
açısından her gel�şme �le
güncellenecek ve yen�den ele
alınacaktır.

Göstereceğ�n�z hassas�yet �ç�n
ş�md�den teşekkür eder�z.

TEŞEKKÜR EDERİZ



01
B�namızda görünür yerlere Cov�d-19
önlemler� �le �lg�l� b�lg�lend�r�c� af�şler (el
yıkama, tıbb� maske kullanımı, kurs �ç�nde
uyulması gereken kurallar vb.) asılmıştır.
Yönlend�rme ve �şaretlenmes� gereken
alanlar tesp�t ed�lerek �şaretleme
yapılmıştır.

02
Kurumumuzda eğ�t�m ve öğret�m
faal�yetler�ne başlamadan önce
koronav�rüs tedb�rler� kapsamında b�nanın
personel ve kurs�yerler tarafından kullanılan
tüm bölümler� dezenfekte ed�lm�şt�r ve
düzenl� olarak dezenfekte ed�lmekted�r.

03
Çalışan personele COVID-19’un bulaşma
yolları ve korunma önlemler� hususunda
b�lg�lend�r�lme sağlanmıştır.

ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

04
Kurs yönet�c�ler�, eğ�t�m personel� ve d�ğer
personel�n bulunduğu b�r�mler �le
kurs�yerler�n ve m�saf�rler�n kullanımına
açık olan halkla �l�şk�ler, kayıt kabul vb.
alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun
b�ç�mde düzenlenm�şt�r.

Kurumun genel tem�zl�ğ� (özell�kle
sınıflar ve tuvaletler) su ve deterjan
kullanılarak yapılmaktadır. Kurumda sık
dokunulan yüzeyler�n (kapı kolları, sıralar,
masa yüzeyler�, merd�ven tırabzanları
g�b�) tem�zl�ğ�ne özell�kle d�kkat
ed�lmekted�r. Bu amaçla, su ve
deterjanla tem�zl�k sonrası dezenfeks�yon
�ç�n 1/100 sulandırılmış (5 l�tre
suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır
suyu (Sodyum h�poklor�t Cas No:
7681-52-9) kullanılmaktadır. Okul tuvalet
tem�zl�ğ� �ç�n 1/10 sulandırılmış
çamaşır suyu (Sodyum h�poklor�t Cas No:
7681-52-9) kullanılmaktadır. Çamaşır
suyu �le tem�zl�k yapılan alanlar
havalandırılmaktadır. Sağlık Bakanlığı
COVID-19 Pandem� Dönem�nde Halka Açık
Alanların Tem�zl�k ve Dezenfeks�yonu
İlkeler�ne uyulmaktadır.

05

Kurumumuzun tuvalet ve lavabolarında
sıvı el sabunu, kağıt havlu
bulundurulmaktadır ve bu bölümler�n
tem�zl�ğ� per�yod�k olarak yapılmaktadır.
Tuvaletlerde kullanılan kağıt havluluklar 
fotosell�d�r.

06

Kurslarda; her türlü eşya, araç ve gereçler
özell�kle eller �le sık temas ed�len yüzeyler
su ve deterjanla yıkanmaktadır veya
tem�zl�k ürünü �çeren solüsyon �le ıslatılmış
bezle s�l�nmekted�r, sonrasında yarım saat
(kuruyana ve koku çıkana kadar)
havalandırılmaktadır.

Tem�zl�k yapan personel�n tıbb� maske ve
eld�ven kullanması sağlanmıştır. Tem�zl�k
sonrasında personel�n maske ve
eld�venler�n� çıkarıp �ş yer�ndek� çöp
kutusuna atması, yıkanab�l�r bez maske
kullandıysa yen�s�yle değ�şt�rmes� ve
eller�n� en az 20 san�ye boyunca su ve
sabunla yıkaması, sabun ve suyun
olmadığı durumlarda el ant�sept�ğ�
kullanması sağlanmaktadır.

08

Tıbb� maske ve eld�venler �ç�n tıbb� atık
kutuları tem�n ed�lm�şt�r. Kurumun uygun
yerler�nde el ant�sept�ğ� bulundurulmaktadır.

09

Kurumumuzda ateş ölçer
bulundurulmaktadır, kursa g�r�şten önce
kurs�yer�n ve eğ�t�m personel�n�n ateş�
ölçülür. Kurum g�r�ş�nde ateş�n�n yüksek
olduğu tesp�t ed�lenler kuruma
alınmazlar.

10

07



11
Kurs�yer ya da çalışanlarda hastalık
bel�rt�s� görülen veya ateş ölçümünde
ateş� yüksek olduğu tesp�t ed�lenler�n en
yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması �ç�n
kurslar tarafından gerekl� önlemler
alınmıştır. 

Ateş� 38oC’dan yüksek olanlarla öksürük,
burun akıntısı, solunum sıkıntısı g�b�
bel�rt�ler� olan / gel�şen, COVID-19 vakası
veya temaslısı olanlar kurumdan �çer�
alınmayacak, tıbb� maske takılarak
COVID-19 yönünden değerlend�r�lmek
üzere sağlık kurumuna yönlend�r�lecekt�r.

12

13
Dersl�kler�n oturma düzen�, kurs�yerler
arasında en az 1 metre mesafe olacak
şek�lde oluşturulmuştur ve dersl�kler�n
oturma planları her dersl�ğ�n kapısına
asılmıştır. Kurs�yerler�n sınıftak� oturma
yerler� sab�tt�r.

ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER

14
Kursların faal�yet gösterd�ğ� süre
�çer�s�ndek� eğ�t�mler�m�zde
öğretmenler�m�z maske veya s�perl�k
kullanır, sosyal ve f�z�k� mesafe kuralına
uyulur ve tıbb� maskes� bulunmayanlar ve
değ�şt�rmek �steyenler �ç�n kurumda tıbb�
maske bulundurulur.

Ders aralarında kurs�yerler�n toplu
halde b�r arada bulunmamaları �ç�n
gerekl� tedb�rler alınmıştır.

15

COVID-19 Pandem� dönem�nde Sağlık
Bakanlığının Tem�zl�k ve Dezenfeks�yonu
İlkeler� Gereğ� sınıflardak� kl�malar
kullanılmayacaktır.

16

Vel�ler kayıt, ödeme ve k�tap tem�n� g�b�
zorunlu durumlar har�c�nde dernek
b�nasına alınmayacaktır.

20

Personel ve kurs�yerler�n tümünün kuralına
uygun maske takması, maske nemlend�kçe
ya da k�rlend�kçe değ�şt�r�lmes� yönünde
b�lg�lend�rme ve uyarılar yapılmaktadır. Yen�
maske takılırken ve sonrasında el ant�sept�ğ�
kullanılması gerekmekted�r.

17

18

Sınıflarda g�r�ş ve çıkışlarda sosyal
mesafen�n korunarak hareket
ed�lmes�nden sınıf öğretmenler� ve nöbetç�
yönet�c�ler sorumlu olacaktır.

19

Of�slerde ve bekleme alanlarında
sandalye ve koltuklar arasında mesafe
bırakılacaktır.

21
Vel� toplantıları her sınıf �ç�n farklı b�r saat
ya da günde ya da onl�ne organ�ze
ed�lecekt�r.

01

KANTİN KULLANIMLARI
İLE İLGİLİ ALDIĞIMIZ
ÖNLEMLER

Kant�n görevl�ler�n�n h�jyen kurallarına
uygun serv�s yapması sağlanarak
kafeterya alanı masa düzen�ne uygun
şek�lde ayarlamıştır.

02
Öğrenc�ler�n aynı masada oturmaları
hal�nde aralarında en az 1 metre mesafe
olacaktır.

03
Yemekhane görevl�ler�n�n tek kullanımlık
tıbb� maske, eld�ven, bone, önlük vb.
malzeme kullanmaları, h�jyen ve sosyal
mesafen�n korunması kurallarına uygun
serv�s yapmaları sağlanacaktır.

04
Tek kullanımlık bardak, tabak, çatal, bıçak,
kaşık vb.malzemeler kullanılacaktır.

Vel�ler zorunlu b�r durum olmadıkça
of�slerde ve bekleme alanlarında
beklemeyecekt�r.



01

03

AİLELERİN VE
YETİŞKİN
ÖĞRENCİLERİMİZİN
ALMASI GEREKEN
ÖNLEMLER

Türk-Amer�kan Derneğ� bünyes�nde 3
eğ�t�m model� bulunmaktadır. 
1) Yüz Yüze Eğ�t�m – Sınıf �çer�s�nde
ver�len klas�k eğ�t�m model�. 
2) İnterakt�f Onl�ne Eğ�t�m – Eğ�t�m�n
�nternet ortamında, öğretmen eşl�ğ�nde
canlı yapıldığı eğ�t�m model�.
3) Karma Eğ�t�m – Eğ�t�m�n b�r kısmının
yüz yüze b�r kısmının �se �nterakt�f
onl�ne yapıldığı eğ�t�m model�.

01

A�le, hasta çocuğu derneğe get�rmemel�d�r.
Öğrenc�n�n raporlu olması hal�nde kend�s�ne
telaf� ders� ver�lecekt�r.

COVID-19 EYLEM
PLANIMIZ

02
Yet�şk�n öğrenc� hasta olması hal�nde
derneğe gelmemel�d�r. Raporlu olması
hal�nde kend�s�ne telaf� ders� ver�lecekt�r.

Öğrenc�n�n kend�s�nde veya  
a�le çevres�nde Cov�d-19 tesp�t�
durumunda derneğe ve sınıf öğretmen�ne
b�lg� vermes� gerekmekted�r.

04
A�le, dernekte hastalık bel�rt�s� gösteren
çocuğunu sağlık kuruluşuna götürmel�,
çocuğun sağlık durumunu derneğe
b�ld�rmel�d�r.

02
İnterakt�f Onl�ne Eğ�t�mler�m�z M�crosoft
Teams platformu üzer�nden
yürütülecekt�r. 

03
Dersler�n onl�ne platforma taşınması
hal�nde, vel� toplantıları ve öğrenc�ler�n
g�receğ� sınavlar onl�ne platform
üzer�nden yapılacaktır.

05
M�ll� Eğ�t�m ve Sağlık Bakanlığı
yönergeler�ne ve hastalığın seyr�ne göre
karma eğ�t�m uygulamamız kapsamında
dersler�n b�r kısmı Onl�ne b�r kısmı yüz
yüze sınıf �ç�nde yapılacak şek�lde devam
edecekt�r.

06
M�ll� Eğ�t�m ve Sağlık Bakanlığı
yönergeler�ne ve hastalığın seyr�ne göre
dernek b�namızda eğ�t�m veremeyecek
olmamız hal�nde, yüz yüze eğ�t�me kayıt
yaptıran ancak zorunlu nedenlerle eğ�t�m�
�nterakt�f onl�ne eğ�t�me değ�şt�r�len
öğrenc�ler�m�z �ç�n oluşacak ücret farkı
hesaplanarak, onl�ne eğ�t�m�n sonunda
y�ne yüz yüze telaf� eğ�t�mler�
gerçekleşt�r�lecekt�r.

07
Cov�d-19 kaynaklı r�skler�n üst sev�yelere
ulaşması veya devlet�m�z�n yen� b�r
kapatma uygulamasına g�tmes�
durumunda tüm yüz yüze eğ�t�mler�m�z
ve karma eğ�t�mler�m�z �nterakt�f onl�ne
eğ�t�m model�ne geçecekt�r.

04
M�ll� Eğ�t�m ve Sağlık Bakanlığı
yönergeler�ne ve hastalığın seyr�ne göre
karma eğ�t�m uygulamamız kapsamında
dersler�n b�r kısmı Onl�ne b�r kısmı yüz
yüze sınıf �ç�nde yapılacak şek�lde devam
edecekt�r.


