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1.AMAÇ 
Bu talimat, üniversitemiz alanı içinde Covid-19 (koronavirüs) salgın hastalığı kapsamında alınan 

önlemleri belirlemek ve ziyaretçilerimize önlemler hakkında bilgilendirme yaparak hastalık ve 

bulaşma riskini ortadan kaldırmak içi hazırlanmıştır. 

2.KAPSAM 

Sinop Üniversitesinde çalışan, öğrenim gören öğrenciler, ziyaretçi olarak giriş yapan herkesi 

kapsar. 

3.SORUMLULAR 
Tüm Çalışanlar 

Tüm Ziyaretçiler 

5. TALİMATIN UYGULAMASI 
Çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, çözüm ortaklarımızın ve toplum sağlığını korumak 

önceliğimizdir. Coronavirüs salgını (COVID-19), başkalarına maruz kalma riskini sınırlamak için 
şüpheli vakaların erken ve etkili bir şekilde tespit edilmesini, riske maruz kalmamak için ise kuvvetli 
izolasyon önlemlerinin alınmasını gerektirir. Sizin desteğiniz ile birlikte çalışanlarımızı, 
ziyaretçilerimizi, çözüm ortaklarımızı ve toplumumuzu korumak için elimizden geleni yapmaya 
devam ediyoruz.  
Coronavirüs salgını kapsamında Sinop Üniversitesi olarak salgının ülkemize giriş yaptığı günden 
itibaren önlemler almaya başladık ve yeni önlemler almaya devam ediyoruz. Sizlerin de desteği ile 
Coronavirüs ile hep birlikte mücadele ediyoruz. 
Bugüne kadar aldığımız önlemler; 
Hizmet araçlarının kullanımı: 

1. Hizmet araçlarını kullanan kişilerin, araç içindeki yüzeylerle teması olabildiğince azaltılması 
sağlanmıştır. 

2. Hizmet araçlarının kullanım süresi boyunca şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmasını 
sağlanmıştır. 

İş yerine giriş ve çıkışlar 
1. İş yerine girişlerde ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması yapılmaktadır. 
2. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanlar işyeri sağlık personeline, 

bulunmaması durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmektedir. 
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Çalışma Ortamı 
1. Yeni koronavirüs salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planları 

hazırlanmıştır. 
2. Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekillerinin yeniden gözden geçirilmesi, 

mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılması sağlanmıştır. 
3. Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılması için birim kullanıcılarına 

duyurular yapılmıştır. 
4. Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb.) dahil 

olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla 
düzenli dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır.  

5. İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel 
koruyucu donanımların seçilip kullanılması sağlanmıştır. Maske kullanımı yeme içme 
aktiviteleri dışında her yerde zorunludur. 

6. Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlardan kaçınılması ve 
ellerle yüz bölgesine temas edilmemesi için çeşitli görsel, video, duyuru, afiş çalışmaları 
yapılmıştır.  

7. Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışanların birim amirleri tarafından 
doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmıştır. 

8. Covid-19 şüphesi var ise bu kişi ile temas eden işyeri çalışanlarının belirlenmesi, çalışan ile 
temas etmiş kişilerin iletişim bilgilerinin kayıt altına alınması, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün 
yönlendirmesine göre hareket edilmesi sağlanmaktadır.  

9. İlgili Bakanlık tarafından belirlenen riskli çalışan grupları evlerine yönlendirilmiştir. Bu kişiler 
Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen Covit-19 hastalığı için risk grubunda olan kişilerdir. 

10. WC’ lere el yıkama talimatları asılmıştır. El hijyeni için ellerin bu talimata göre dezenfekte 
edilmesi veya su ve sabunla yıkanması gereklidir. 

11. Odanın belirli bölgelerine el dezenfektan sıvıları yerleştirilmiştir. 
 

Toplantı ve eğitimler 
1. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında derslerin maksimum %40 kadarı uzaktan eğitimle 

yürütülecektir. 
2. 2021-2022 Eğitim Öğretim yılında derslerin maksimum %40 kadarının uzaktan olması ve 

toplantılarında ihtiyaca göre yüz yüze ya da uzaktan yapılması sağlanmıştır. 
 
 


