
İSTEK Okulları Servislerinde Alınan Önlemler: 

 

Servis araçlarının işleyişi ve kapasiteleri Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği kararlar 

doğrultusunda planlanacaktır. 

Tüm servis araçları; sabah servisi öncesi, çalışan ve öğrencilerin okula teslimi sonrası, 

benzer şekilde okul çıkış saati öncesinde ve servis bitiminden sonra en az 20 dakika 

havalandırılır. 

Tüm servis araçlarında kâğıt peçete, ıslak mendil, el antiseptiği ve çöp poşeti bulundurulur. 

Öğrencilerin el antiseptiği kullanmaları gerekirse güvenlik kurallarına uygun şekilde servis 

personelinin gözetiminde kullanılmasına izin verilir. 

Tüm araç sürücü ve rehberleri, araca maskeli olarak ve el antiseptiği uygulaması yaptıktan 

sonra binerler. Tüm sürücü ve rehberlere maske ve el antiseptiği kullanımı konusunda eğitim 

verilmiştir. 

Servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır. Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dâhil 

içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır. 

Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Servis araçlarının klima hava filtre 

bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. 

Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi 

sağlanmalıdır. 

Öğrenci ve çalışanlar her gün aynı koltuğa oturarak, maskeleri takılı olarak seyahat ederler. 

Sık temas edilen yüzey ve alanlar (kapı tutamacı, koltuk arkası tutamaçları, kemer tokaları, 

kol dayama noktaları vb.) her yolculuktan sonra temizlenir. Temizlikte Sağlık Bakanlığı 

tarafından önerilen klor bazlı ürünler kullanılır. 

Araçların düzenli aralıklarla Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı özel temizlik ürünleri ile 

dezenfeksiyonu yapılır.  

Sürücü ve rehberlerin genel sağlık durumları okul servis amiri tarafından günlük olarak 

gözlenir. İlgili personelin ateş kontrolleri de yine okul servis amiri tarafından servise 

başlamadan yapılır. 

Servis hizmeti sağlanan araç, kurum dışı farklı bir firma tarafından da kullanılıyor ise 

belirlenen önlemlerin tamamının alınması ve araç dezenfeksiyonun yapılması sağlanır.  

 

Serviste Vaka Yönetimi (ÖĞRENCİ) 

ÖĞRENCİ SERVİSLERİNDE COVID-19 VAKASI ÇIKMASI DURUMUNDA YAPILACAKLAR:  

Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı 

veya ishal belirti ve bulgularından en az bir tanesini gösteren öğrenciler servis araçlarını 

kullanmamalıdır.  



Yukarıdaki şikâyetleri servise binmeden önce evde fark edilirse; 

 Veli, ilgili müdür yardımcısına haber vererek derhal bir sağlık kuruluşuna başvurur.  

 Müdür yardımcısı öğrencinin sağlık durumu hakkında okul sağlık personelini bilgilendirir. 

 COVID-19 dışı hastalık durumu tespit edilenler, sağlık kuruluşu tarafından verilen 

bilgilendirme yazısı veya sağlık raporunu okul sağlık personeli ile paylaşır. 

 Öğrencinin takibi sağlık personeli tarafından uzaktan irtibatla yapılır. 

 Öğrenci tamamen iyileşmeden okula başlamamalıdır. 

 COVID-19 şüphesi taşıdığı sağlık kuruluşunca bildirilen durumlarda teşhis kesinleşene 

dek öğrenci okula başlamaz.  

 Çıkan test sonucuna göre, gereken hallerde Sağlık Bakanlığı rehberlerine göre yakın 

temaslı/ vaka takip esaslarına göre sürece devam edilir. 

  

Yukarıda bildirilen belirti ve bulguları gösteren öğrenci okula geldiğinde; 

 Sağlık Bakanlığı´nın ilgili rehberlerine göre öğrenci okulda bulunan izolasyon odasına 

alınır ve ailesine haber verilir. 

 Aileye teslim edilene dek izolasyon odasında öğrenci gözlem altında tutulur. 

 Aile tarafından eve veya sağlık kuruluşuna giden öğrencinin sağlık durumunun takibi 

okul hemşiresi tarafından yapılır. 

 Sonrasında öğrenci servisi, izolasyon odasının dezenfeksiyonu ve havalandırılması 

sağlanır. 

 

 


