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YÖK’ten üniversite kampüslerinde uygulanacak Covid-19 tedbirlerine ilişkin bir kılavuz yayımlandı. Buna göre; kapalı alanda bulunan herkes sürekli maske

takacak, ortak alanlar klima kullanılmadan sıkça havalandırılacak. Derslikler 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde düzenlenecek ve kişiler arası en az 1

metre mesafe olacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde alınacak corona virüs tedbirlerine yönelik hijyen kriterlerini belirledi. Kılavuza göre, eğitim ve öğretim

süreçlerinde, salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programlar için yapılacak uygulamalarda yetki üniversitelerin ilgili kurullarında olacak. VAKA VE

TEMASLI DURUMUNDA NE YAPILACAK?Kılavuzda üniversite yerleşkeleri içerisinde pozitif vaka saptanması durumunda “temaslılar” ve “yakın

temaslıların” tespit edilerek ilgili sağlık birimlerinin bilgilendirilmesi gerektiğinin altı çizildi. Yakın temaslıların hemen izole edilmesi bilgisine yer verildi.MASKE

KULLANILACAK, ORTAMLAR SIKÇA HAVALANDIRILACAKKapalı alanlarda bulunan herkesin sürekli maske kullanımı sağlanmalıdır. Birlikte yapılan

aktivitelerde yakın mesafede olunması gerekli ise maskeye ilaveten ayrıca yüz siperliği de kullanılmalıdır. Ortak kullanılan mekanlarda mümkün olduğunca

klima veya vantilatör kullanılmamalı, ortamlar sıkça havalandırılmalıdır.KİŞİSEL HİJYEN VE ORTAK KULLANILAN ALETLERİN

DEZENFEKSİYONUKampüse gidiş ve gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılacak.Mikroskop, bilgisayar ve T-

cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra zarflı virüslere etkili, materyal uyumu olan dezenfektanlar ile temizlenecek ve temiz olarak

saklanacak.Öğrencilere ve tüm personele yönelik, bilgisayar, laboratuvar cihazları, telefon ve masa benzeri ortak kullanımı zorunlu cihazları kullanmadan

önce ve sonra dezenfekte etmeleri gerektiğini hatırlatıcı afişler hazırlanarak uygun yerlere asılacak. DERSLİKLERDE 4 METREKAREYE 1 KİŞİ

ÖNERİSİKampüs içerisindeki derslik, kütüphane, laboratuvar, yemekhane, spor tesisleri gibi ortak kullanım alanları periyodik olarak temizlenecek, ortak

kullanılan alanlarda kişi sayısı azaltılacak. Dersliklerde 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde sınıf ve dersliklerin kapasitesinin belirlenecek, oturma

düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafe korunacak. Derslik girişinde o dersliğin maksimum öğrenci kapasitesini belirten bilgileri içeren görsel

materyallere yer verilmeli, oturma düzeni ve mesafeleri de önceden ayarlanmış olmalı.Kılavuzda ayrıca “Dersin niteliğine göre öğrencilerin yüksek sesle

konuşma, şarkı söyleme gibi faaliyetlerinin de olduğu durumlarda fiziki mesafe düzenlemesinin en az 1,5-2 metre olacak şekilde uygulanması daha uygun

olacaktır. Damlacık oluşturması nedeniyle şarkı söyleme koro çalışması, tiyatro provaları gibi yüksek sesle yapılan aktiviteler için küçük derslikler ve sınıflar

yerine büyük salonlar tercih edilmelidir” şeklinde tavsiyelerde de bulunuldu.
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