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1.Covid-19 Küresel Salgın Eylem Planının değerlendirilmesi yapılmış olup oy birliği ile kabul edilip yürürlüğe 
girmesine;Herhangi bir güncelleme yapılması durumunda revize edilmesine 
 
2.Fakültenin Açılmasıyla Alınacak Tedbirlerin Görüşülmüş olup; 

 
2.1.Sağlık taramalarının yaptırılması; 

 Anti Hbs 

 Anti HCV 

 HBS Ag 

 Akciğer grafisi 

Anti Hbs Ag 10 altında olanlara aşılama yapılmasına 
 
2.2.Doz aşısını yaptırmayan öğrencilerin PCR takiplerini PAZARTESİ-ÇARŞAMBA yaptırmalarına 
 
2.3.Öğrencilerin gözlem amaçlı kliniklere çıktığında 10 kişilik gruplar halinde çıkmasına ve uzun süreli kliniklerde 
durmamasına 
 
2.4.Öğrencilerin soyunma odalarına 15 kişilik guruplar halinde 10 dk arayla girmesine 
 
2.5.Öğrencilerin zorunlu haller(Kronik Hastalık, engeli varsa) dışında kesinlikle kullanmamasına 

 
2.6.Mesciti kullanan öğrencilerin seccadelerini getirmeleri veya alın bölgesini kapsayacak disposable peçeteler 
kullanmasına 

 
2.7.Öğrencilerin  B Giriş kapısını kullanarak giriş çıkış yapmalarına Karar verilmiştir, 
 
2.8.Fakültenin günlük Hidrojen Peroksit ile günlük dezenfeksiyonunun yaptırılmasına 
 
3.Öğrencilerin Covid-19 Ve Enfeksiyonla İlgili Eğitimlerinin Planlaması yapılmış olup; 
 
3.1. 1.Sınıfların Dokümantasyon ve gerekli bilgilerinin alımı 2.kat kendi dersliklerinde 15 kişilik guruplar halinde 
saat 9:30 başlamasına, Covid-19,Genel Hijyen, Fakülte kuralları vb. eğitimleri 3. Kat konferans salonunda 2 
gurup halinde verilmesine 
 
3.2. 2.Sınıfların Dokümantasyon ve gerekli bilgilerinin alımı 2.kat kendi dersliklerinde 15 kişilik guruplar halinde 
saat 13:00 başlamasına, Covid-19,Genel Hijyen, Fakülte kuralları vb. eğitimleri 3. Kat konferans salonunda 2 
gurup halinde saat 10:30 verilmesine 
Öğrenciye verilecek eğitim başlıkları; 

 Salgın hastalıkların yayılımı 

 Bulaşıcı Hst. korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, enfeksiyon kontrol önlemleri 

 Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri 

 Kişisel hijyen 

 KKE ların kullanımı ve atıkların kontrolü 



 

 Salgın hastalıklardan korunma tedbirlerine uyum ve geri bildirim 
Diğer(Fakülte kuralları  vb.) 

 
4.Fakülte ve Hastane temizliklerinin Temizlik planına  göre yapılmasına; Temizlik maddeleri olarak kullanılan 
ürünlerin amacına uygun ve zararlılık düzeyi en düşük olan ürünlerden seçilmesine, 
 
4.1.Temizlik personeline aşağıdaki eğitimlerin uygulamalı olarak verilmesine; 

 Temizlik yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar 

 Temizlik yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar 

 Temizliğin hangi sıklıkta yapılması gerektiğine ilişkin hususlar 

 Temizlikte kullanılan kimyasalların tehlikeleri ve korunma yolları 

 Atık toplanması ve bertaraf edilmesi 

 Temizlik işlerinde KKE kullanımı 

 

 


