DOĞAN KOLEJ
ANAOKULU-İLK-ORTA-ANADOLU LİSESİ
13/03/2020
Sayın Velimiz,
Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 Ocak 2020 tarihinde “Uluslararası Kamu Sağlığı Acil
Durumu” ilan etmesini takiben, okulumuz Kriz Kurulu, İşyeri Hekimi ve Hemşiresi ile Yeni
Koronavirüs COVİD – 19 ve tüm enfeksiyonlara karşı çalışmalarımıza hız verilmiştir.
Tüm salgın hastalıklara karşı gerçekleştirdiğimiz çalışmaları sizlerle paylaşmak, olası bir
salgın durumunda, hazırlıklarımızı ve velilerimizden beklentilerimizi sizlere iletmek istedik.
Öğrencimizin mevsimsel grip dahil olmak üzere ateş, öksürük, burun akıntısı vb.
rahatsızlığı durumunda evde dinlenmesinin sağlığı için önemli olduğunu hatırlatmak isteriz.
Mevsimsel grip dahil olmak üzere, hasta olan kişilerin iyileşme süreçlerinde istirahat
etmelerini sağlamak ve toplu yaşam alanlarında bulunmamalarına özen göstermeliyiz.
Bu süreç içinde velilerimizin ihtiyaç olmadıkça okula gelmemelerini, telefonla iletişim
sağlamalarını beklemekteyiz.
Sık sık el yıkamak, el dezenfektanı kullanmak, öksürme ve benzeri durumlarda ağzımızı
peçete ile kapatmak, peçeteyi ikinci kullanıma saklamadan kapaklı çöp kutularına atmak,
beslenme, uyku düzenine dikkat etmek, ilk önlemlerin içinde yer almaktadır.
Velilerimizin aile içinde kendilerine bir plan hazırlayacağını, evde de bu konulara dikkat
edeceklerini biliyoruz.
Yaşanabilecek salgın durumunda ,bağlı olduğumuz resmi kurumların yönlendirmeleri
esas alınacaktır. Kurumumuzda herhangi bir duyum ve varsayımla hareket etmeme esasımızı
siz değerli velilerimize hatırlatırız. Süreç içerisinde SMS sistemi ve okul WEB sayfamızdan
velilerimiz bilgilendirilecektir.
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DOĞAN KOLEJİ RUTİN TEMİZLİK VE HİJYEN UYGULAMALARI:
*Tüm enfeksiyonlara karşı okulumuzda düzenli olarak yapılan öğrenci eğitimleri, KİŞİSEL
TEMİZLİK,EL YIKAMA,HİJYEN konu başlıkları ile Okul hemşiremiz tarafından
gerçekleştirilmiştir.
*Tüm okul çalışanlarına Doğan Koleji İşyeri Hekimi tarafından CORONAVİRÜS(COVID-19)
bilgilendirme belgesi dağıtılmıştır. Personel Eğitimi düzenlenmiştir.
-Temizlik ve dezenfekte işlemleri ,eğitim yılı başında belirlenen planlar kapsamında
gerçekleştirilmektedir. Çalışma düzeni Ocak ayı itibarıyla artırılmıştır.
-Temizlik personellerinin görev alanları ayrıdır.
-Sınıflar ve koridorlar boş olduğu zamanlarda temizlenmekte, her gün öğrenciler çıktıktan
sonra dezenfekte edilmektedir.
-WC’ler, kat sorumlusu tarafından, her teneffüs sonrası mutlaka, gerekli olduğu durumlarda
teneffüs aralarında da temizlenmektedir. WC kontrol çizelgeleri muhafaza edilmektedir.
-Her WC’de sabun, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, ayrıca el dezenfektanı mevcuttur.
-Her sabah ve akşam genel alanların temizliği yapılmaktadır.
-Tüm kapı kolları, trabzanlar, musluk başları ve korkuluklar vb. dezenfekte edilmektedir.
-Temizlik yapılan alanlarda temizlik bezleri, kovalar, paspas vb. araçlar alanlara göre
ayrılmaktadır.
- Yemekhanemiz ,Müdür yardımcıları ve Revir görevlisi tarafından kontrol edilmekte, kontrol
kayıtları muhafaza edilmektedir.
-Yemekhane görevlilerimizin hijyen eğitim belgeleri alınmıştır.
-Su deposunun temizliği ve su analizi yapılmakta, raporları muhafaza edilmektedir.
-Okul servis araçları dezenfekte işlemi tamamlanmıştır.
-Temizlik görevlileri, yemekhane personeli, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerine tabi
tutulmaktadır. İş yeri hekimi tarafından gerekli eğitimler tamamlanmıştır.
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