Değerli Velimiz; Okulumuz çalışanlarından İlayda Özenses’e bugün Covid19+ teşhisi
konmuştur. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Kendisi başka bir rahatsızlığından dolayı geçtiğimiz
hafta içi okula gelememiştir. Dün ise aileden temaslı olduğu için yapılan test sonucunda pozitif
çıkmıştır. Artık etrafımızda sıkça duyduğumuz ve normalleşmeye başlayan vaka durumları
hepimizi endişelendiriyor. Bu noktada ne kadar dikkat edersek edelim bu duruma yakalanma
riski artıyor. Sizlerin bu tip durumları olağan üstü durumlar gibi görmemeniz ve tedirgin
olmamanız gerektiğine inanıyoruz. Ama okul ve aile olarak temizlik-mesafe konusunda
hassasiyetimizi artırarak bu sürece hazırlıklı olmamız gerektiğini biliyoruz ve bu yönde yoğun
çaba harcıyoruz.
Aşağıda okulda öğretmen, öğrenci ve çalışanlardan birinde pozitif vaka çıkması halinde
yapılacaklara dair sene başında gönderdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okullar
tarafından uygulanan eylem planını paylaşıyoruz. Umarız hastalığın bizlere temas etmediği ya
da hafif atlatacağımız süreçler olur. Sağlıklı günler dileriz.
Yeşilyurt Açı Koleji

Okulda COVİD Vakası Çıkarsa Ne yapılacak?
Bilimsel Çalışma Kurulu Covid-19 Salgın Yönetim Sistemi ve Çalışma Rehberine göre
Okulda Öğrenci Pozitif çıkarsa yapılacaklar sunulmuştur.
Sınıftaki öğrencilerden

birinde COVID-19 pozitif

vaka saptanması

durumunda;
a) Öğretmen ve öğrencilerin kurallara uygun maske kullandığı durumlarda; sınıfta yer
alan tüm öğrenciler ve sınıfta ders anlatan tüm öğretmenler temaslı kabul edilir.
b) Öğretmen(ler) kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı
durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı, sınıfta ders anlatan tüm
öğretmenler temaslı kabul edilir.
c) Öğretmen(ler)in ve öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı
durumlarda; sınıfta yer alan tüm öğrenciler, vaka çıkan sınıfta ders anlatan tüm
öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.
d) Aynı sınıfta ikinci defa vaka çıktığında;
İkinci pozitif vaka öğrenci olunca, sınıf öğrencilerinin tamamı yakın temaslı kabul edilir.
İkinci pozitif vaka öğretmen olunca, öğretmenin okul dışında riskli bir teması yok ise
ilk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı, okuldaki tüm öğretmenler
temaslı kabul edilir. Öğretmenin okul dışında riskli bir teması olunca, diğer öğretmenler
ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı kabul edilir.

Sınıfta ders veren öğretmende COVID-19 pozitif vaka saptanması
durumunda;

a) Öğretmen ve öğrencilerin sürekli şekilde kuralına uygun maske kullandığı
durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.
b) Öğretmenin kuralına uygun, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı
durumlarda, öğretmenin dersine girdiği öğrenciler ve öğretmen(ler) temaslı kabul edilir.
c) Öğretmen(ler) ya da öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı
durumlarda, öğretmenin eğitim verdiği tüm sınıflar ve tüm öğretmenler yakın temaslı
kabul edilir.
4) Okul çalışanlarından birinde COVID-19 pozitif vaka saptanması

durumunda;
a) Servis şoförü /rehber personel ve çalışanlar kurallara uygun maske kullandığı
durumlarda; çalışanlar servis şoförü /rehber personel temaslı kabul edilir.

5) Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit
edildiğinde
vakanın
tespit
edildiği
ailedeki
öğretmen
veya öğrenci yakın temaslı kabul edilir.
6) Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde Covid-19 vakası çıkması durumunda
Covid-19 döneminde yapılan temizliğe ek olarak, Rehber'in "Covid-19 Kapsamında
Okulda Alınması Gereken Önlemler" başlığı altındaki bilgilere göre süreç takip edilir.
7) Temaslı kabul edilenler;
a) Kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula/çalışmaya devam eder.
b) Okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati ara ile günde iki kez semptom
sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.
c) Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
ç) Sağlık
kuruluşunun
değerlendirmesine
göre
herhangi
bir
semptom
göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul
edilir.
d) Temaslı kabul edilen sınıftaki çocukların saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması
sağlanır.
8) Yakın temaslı kabul edilenler, eve gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine
alınır.
Hükümleri gereğince yukarıda ve Ek'te yer alan algoritmaya ait iş ve işlemlerin
aksatılmaması, öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığının korunması bakımından gerekli
ve önemli görülmektedir.

