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Okul/Kurumlarda COVID-19 vakaları tespit edilmemiş olsa bile hijyen ve sanitasyon mutlak 

surette sağlanmalıdır. Genel önleyici tedbirler açısından COVID-19 salgını boyunca ortak 

alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, asansörler, derslikler ve atelyeler vb.) temizlik ve 

dezenfeksiyon önlemlerinin uygulanmasına özel dikkat gösterilmelidir.  Kulplar,  asansör 

düğmeleri,  korkuluklar, anahtarlar, kapı kolları vb. gibi sık sık dokunulan yüzeyler daha sık 

ve daha özenli temizlenmelidir. Temizlik personeline bu konuda talimat verilmelidir.  

1. Okul/Kurumun eylem planı kapsamında, COVID-19 süphelisi veya tanısı koyulmuş 

kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve mümkünse diğer tüm 

malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılmalıdır. 

2. Temizlik personeli için çamaşır suyu başta olmak üzere bu ürünlerin hazırlanması, 

ellenlenmesi, uygulanması ve depolanması konusunda ek eğitim verilmelidir. 

3. Çamaşır suyu kullanımı uygun olmadığında, örneğin elektronik aygıtlar, telefon, 

uzaktan kumanda donanımı vb. için %70 alkol ile temizlenebilir. 

4. Kullanıldığı takdirde tekstil, çarşaf, masa örtüsü, giysiler vb. toz ve aerosol oluşturarak 

çevreyi diğer kişileri potansiyel kirlenmeden korumak üzere işaretli özel çamaşır 

torbalarına konulmalıdır. Normal deterjanlarla en az 60°C veya daha fazla 90°C 

sıcaklıkta yıkanmalıdır. 

5. Temizlik personelinin yeterli dezenfektan çözeltilerine ve diğer temizlik 

malzemelerine erişimleri sağlanmalıdır. 

6. Temizlik personelinin gerekli kişisel koruma donanımları kuruluş tarafından 

sağlanmalıdır. 

 

Temizlik: 

1. Yüzeyleri sabun ve su kullanarak temizlenmelidir 

2. Masalar, kapı kolları, ışık anahtarları, tezgahlar, kulplar, telefonlar, klavyeler,  

3. Tuvaletler, musluklar, lavabolar vb. yüzeylerin temizliği sıklıkla yapılmalıdır.  

4. Deterjan üzerinde yazılı talimat göz önüne alarak kullanılmalıdır. 

5. Yoğun kirlenmeler söz konusu ise deterjanı sulandırmadan direk kullanılmalıdır. 

6. Daha az kirli yüzeyden başlayarak, kirli yüzeye doğru aynı yerden bir kez daha 

geçmeyecek şekilde silinmelidir. 

7. Temizlik işlemi bitince kullanılan aleti tek kullanımlık ise hiçbir yere değdirmeden 

atık kovasının içine atılmalıdır. 

8. Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa 

tuvalet alanına giriş kapılarının kolları 1/100’lük hipoklorit esaslı yer yüzey 

dezenfektan uygulaması ile düzenli olarak temizlenmelidir.  


