İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
YENİ KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME VE
UYULMASI GEREKEN KURALLAR
1. Öğrencilerimiz kampüste maskelerini takarak ve fiziki mesafeyi koruyarak
bulunabilirler. Yalnız olmadığınız ve sosyal mesafenin korunamayacağı tüm ortamlarda
maske takmaya devam ediniz.
2. Kampüs girişlerinde güvenlik personelinin gerek gördüğü durumlarda temassız ateş
ölçümü yapılabilecektir.
3. 31708/2020 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereği Kamu binalarına girişte
bireylerin “Hayat Eve Sığar” uygulamasını kullanarak HES kodlarını oluşturmaları
gerekmektedir. Gereksinim duyulması durumunda üniversite görevlileri ile HES
Kodunuzu paylaşınız.
4. Kronik hastalığı olan veya bağışıklık sistemini baskılayıcı hastalığı bulunan öğrencilerin
öğrenim görmekte oldukları akademik birim yönetimlerine (dekanlık, müdürlük) bilgi
vermeleri gerekmektedir. Böyle bir rahatsızlığınız varsa lütfen bildiriniz.
5. 38℃ veya üstü ateş, öksürük, nefes darlığı-nefes almada güçlük, boğaz ağrısı, tat/koku
almada değişiklik, kas ağrısı bulguları olması durumunda sağlık kuruluşuna başvurunuz
ve kampüse giriş yapmayınız.
6. Kampüste sağlık ve hijyen ile ilgili görsel, işitsel, dokunsal uyarılara dikkat ediniz ve
bu kurallara uyunuz.
7. Kampüste derse girmeden önce size en yakın lavaboda ellerinizi yıkayınız.
Stantlarındaki dezenfektanlar yardımı ile el hijyenini sağlayınız.
8. Eller, sık sık ve en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalıdır. Sabun ve suyun
olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği ya da %70 alkol içeren kolonya
kullanılabilir.
9. Ellerinizi iyice temizlenmeden ağzınıza, burnunuza ya da gözünüze temas etmeyiniz.
10. Maske takarken ve çıkarırken sadece iplerinden tutunuz. Maske ağız ve burunu tamamen
kapatacak ve yüz ile maske arasında hiç boşluk kalmayacak şekilde takılmalıdır.
11. Maske taktıktan sonra ön yüzeyine dokunmayınız. Maskenin takılması ve
çıkarılmasından sonra ellerinizin temiz olduğundan emin olunuz.
12. Islanan, nemlenen ve kirlenen maskenizi yenisi ile değiştiriniz. Yedek maskenizi temiz
ve kuru bir yerde saklayınız.
13. Maskenin değiştirilmesi gerektiği durumlarda maskenizi kurallara uygun olarak atık
kutusuna atınız.
14. Eğer yıkanabilir ve yüzde yüz pamuklu kumaş maske kullanıyorsanız yanınıza her
zaman yedek maske bulundurunuz.
15. Tuvalet ve lavaboları kullanırken mümkün olduğunca yüzeylere peçete ile dokununuz.
16. Kâğıt mendilleri yalnızca bir kez kullanınız.
17. Mümkün olduğunca asansör yerine merdiven kullanınız.
18. Okulun ortak kullanım alanlarında, sınıf ve laboratuvarlarda sosyal mesafe kurallarına
uyunuz. Hastalık belirtisi göstermeyen kişilerin de bulaştırıcı olabileceğini unutmayınız
ve sosyal mesafenin en az 1,5 metre olmasına özen gösteriniz.

19. Sınıfa girdikten sonra ve ders boyunca yüksek sesle konuşmayınız;
hapşırırken/öksürürken maskenizin kapalı olmasına özen gösteriniz.
20. Ders aralarında sınıfta ve koridorlarda kalmayınız, bina dışına çıkıp temiz hava almaya
özen gösteriniz
21. Arkadaşlarınızla yiyecek, içecek ve araç gereç alışverişi yapmayınız.
22. Eşyalarınızı yere düşürmemeye özen gösteriniz. Eşyalar yere düşerse kullanmadan önce
mutlaka dezenfekte ediniz.
23. Hastalıklarla mücadelede ve korunmada bağışıklık sisteminin güçlendirmesinin,
istirahatin, dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu unutmayınız.
24. Uygulamalı eğitimler sırasında dersin sorumlu yürütücüsünün önermiş olduğu
kıyafetleri giyiniz, kıyafetlerin temiz olmasına özen gösteriniz. Laboratuvarlarda kontakt
lens kullanmayınız.
25. Yemekhanede sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyunuz; yemek öncesi ve sonrasında
ellerinizi yıkayınız.
26. COVID testinizin pozitif çıkması halinde öğrenci işlerine durumunuzu ivedilikle
bildiriniz.
DİKKAT: COVID temaslı olan öğrenciler “T.C. Sağlık Bakanlığı temaslı olguların
değerlendirilmesi”
kılavuzunda
belirtilen
algoritmaya
göre
uygun
olarak
değerlendirilecektir.
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