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ÖĞRENCİ + 

Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara 
uygun maske kullanması durumda 

temaslı kabul edilir 

Öğretmen ve öğrenci önlemlerle 
derse devam eder 

Aynı sınıfta 2. öğrenci + gelirse 

Sınıf öğrenci lerinin tamamı yakın 
temaslı kabul edilir. 

Öğrenciler 14 gün boyunca temaslı takibine 
alınır. 

SINIF ÖĞRETMENİNDE  + 
ÇIKMASI DURUMUNDA 

Okul dışı riskli 
temas yoksa 

İlk vaka çıkan sınıf 
öğrencileri yakın 

temaslı kabul edilir. 
Temaslı takibi yapılır. 

Diğer öğretmenler 
temaslı kabul edilir. 

Önlemlerle derse devam 
eder 

Okul dışı riskli 
temas varsa 

İlk vaka çıkan sınıftaki 
öğrenci ve öğretmenler 

temaslı kabul edilir. 

Önlemlerle derse 
devam edilir. 

ÖNLEMLER 

1- Maske kullanımına devam edilir. 
2- 14 gün bo7yunca en az 2 ders 

saati ara bırakılmak kaydıyla 
günde 2 kez ateş kontrol ve 
semptom sorgulaması yapılır. 

3- Semptomları olanlar sağlık 
kuruluşuna yönlendirilir. 

4- Sınıfın teneffüs saati değiştirilir. 
5- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi doğrultusunda 
önlemler alınır. 



 
ÖĞRETMEN + 

Öğretmenin ve öğrencilerin 
kurallara uygun maske 
kullanması durumunda 

temaslı kabul edilir. 

Öğretmen ve öğrenci 
önlemlerle derse devam eder. 

ÖNLEMLER 

1- Maske kullanımına devam 
edilir. 

2- 14 gün bo7yunca en az 2 ders 
saati ara bırakılmak kaydıyla 
günde 2 kez ateş kontrol ve 
semptom sorgulaması yapılır. 

3- Semptomları olanlar sağlık 
kuruluşuna yönlendirilir. 

4- Sınıfın teneffüs saati 
değiştirilir. 

5- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi 
ve Çalışma Rehberi 
doğrultusunda önlemler alınır. 

 



SERVİSLERDE, ÖĞRENCİ + 

Servis personelinin ve öğrencilerin 
kurallara uygun maske kullanması 
durumunda temaslı kabul edilir. 

Servis personeli ve öğrenciler 
önlemlerle devam eder. 

ÖNLEMLER 

1- Maske kullanımına devam
edilir.

2- Sağlık Bakanlığı SalgınYönetimi
ve Çalışma Rehberi
doğrultusunda önlemler alınır.



Bir öğrenci pozitif 
çıkarsa eğitim 

sürecek 

Oğrenciler-öğretmenler 
14 gün boyunca takip 

edilecek. 

--------· 

2 yo do doho fozlo 
o�rencı pozıtıf çıkarsa

sınıf karantinaya
alınacak. 

Bu sınıfın teneffüs 
saati di�erlerınden 

farklı olacak 

Günde 2 kez 
ateşleri 

ölçülecek. 

Semptom tespit 
edılenler sağlık 

kuruluşuna 
yönlendirllecek. 



ÖĞRETMEN POZİTİF ÇIKARSA 
NE VAPILACAK? 

Okulda tüm öğretmenler ve öğrenciler temaslı kabul edilecek. maske takmak 
koşuluyla okula devam edebilecekler. 




