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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ GÜVENLİ KAMPÜS
COVID-19 Önlemleri
Sevgili Öğrencilerimiz
Hepinize sağlıklı, keyifli bir eğitim-öğretim yılı diliyoruz. Dünyada etkisini sürdüren Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle tüm gelişmeleri
yakından takip ederek; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü ve Yüksek Öğretim Kurumunun resmi tavsiyeleri doğrultusunda çok yönlü önlemler almayı sürdürmekteyiz. Sizlerin de bildiği
üzere, COVID-19 salgını ile ilgili ülkemizde ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana, tüm kampüslerimizde gerekli önlemler alınmakta hijyen
kuralları kapsamında kampüslerimizde bulunan binalarda ve açık alanlarda düzenli periyotlarla gerekli dezenfekte işlemleri yapılmaktadır.
Yüksek Öğretim Kurumu tarafından 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacağının duyurulduğu günden
bu yana kampüslerimizi öğrencilerimiz ve personellerimiz için daha da güvenli bir ortam haline getirmek üzere yoğun bir çabayla çalışmalarımızı
sürdürmekteyiz. "Yeni Koronavirüs” COVID-19 salgını ile ilgili gelişmeleri ve resmî kurumların bilgilendirmelerini yakından takip etmekte,
öğrencilerimizin, personellerimizin ve diğer paydaşlarımızın sağlığının korunmasına yönelik tüm önlemleri titizlikle planlayarak yürütmekteyiz.
Bu kapsamda dünyada olduğu gibi ülkemizde de uygulanmaya başlanan, bilimin bir kez daha hepimize umut ışığı olduğu aşılama sürecini
desteklediğimizi belirtir, aşı olmayanların da en kısa sürede aşılarını olmalarını dileriz.
İstanbul Teknik Üniversitesi olarak gerekli tüm tedbirleri alarak öğrencilerimize kapılarımızı açmak için geri sayıma başladığımız bu günlerde
okullarımızda COVID-19’a karşı tüm fiziki alanlarda ve ilgili tüm bölümleri kapsayan aşağıdaki önlemler uygulamaya konulmuş ve eylem planı
oluşturulmuştur. Her Fakültemizde / Binamızda COVID-19 sürecinden sorumlu hazırlık ekipleri kurulmuştur. Sizlerin desteği ile Kampüslerimizin
Covid 19 salgınına karşı daha güvenli olacağını temenni etmekteyiz.
İTÜ İş Yeri Sağlık Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü

DERSLİKLER
Bina girişlerinde, dersliklerde ve ortak kullanım alanlarında
enfeksiyon kontrol önlemlerini hatırlatıcı afişler bulunmaktadır.
Asansörler zorunlu ve acil bir durum olmadıkça
kullanılmamalıdır.
Oturma düzeninde kişiler arası en az 1 metre mesafenin
korunması gerekmektedir
Dersliklerin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması
sağlanacaktır.
Derslikler, periyodik olarak temizlenecektir.

LABORATUVARLAR

El antiseptikleri alkol gibi yanıcı
maddeler içerdiğinden özellikle
laboratuvar çalışmalarında eller
kurumadan asla yakıcı maddelere
yaklaşılmamalıdır.

s

Dersliklerde uygulanana tedbir ve önlemelere Laboratuvarlarda da uyulmalıdır

YEMEKHANELER
Yemekhanelerde de derslik ve diğer açık ve kapalı alanlarda
olması gerektiği gibi sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.
Açık su servisi yapılmayacaktır.
Her kullanım sonrası yemekhane alanı ve masalar dezenfekte
edilmektedir.
Yemekhane masalarında baharat, tuzluk, sürahi vb.
bulunmamaktadır.
Baharatlar tek kullanımlık paketler şeklinde, ekmekler tek kişilik
porsiyon boyutunda kapalı ambalajlı olarak sunulmaktadır.
Yemekhane çalışanlarının bone, eldiven, önlük, maske takmaları
zorunludur.

KAMPÜS AÇIK ALANLARI

Öğrencilerine doğanın, tarihin, sporun,
sanatın ve şehrin buluştuğu bir yaşam biçimi
sunan İTÜ Kampüslerinde sosyal ve açık
alanlarda da MASKE MESAFE ve HİJYEN
kurallarına uyulması gerekmektedir.

Güvenli Kampüs için tüm alanlarda MASKE MESAFE TEMİZLİK tedbirlerine uymalıyız.

UNUTMAYIN

COVID-19’un esas olarak damlacık yoluyla yani hasta bireylerin
öksürmeleri, aksırmaları, konuşmaları ile ortama saçılan damlacıkların
solunması ile bulaştığını UNUTMAYIN
Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan
sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de
COVID-19 virüsünün bulaşabileceğini UNUTMAYIN
Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmenin riskli olduğunu
UNUTMAYIN.

KAMPÜSLERİMİZDE UYULMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER

COVID-19’dan
korunmak için
uygun şekilde
maske
kullanılması

Kişilerle fiziki
mesafenin
korunması
Başkalarıyla
kapalı ortamda ve
yakın mesafede
iken asla maskesiz
bulunulmaması,

El hijyeni
uygulanması

ÖĞRENCİLERİMİZDEN RİCAMIZ
Koronavirüs belirtileriniz varsa veya belirtileri olan birileriyle
temaslıysanız kampüse gelmeyin
Fakülte / Bina girişlerinde, kapı önlerinde toplanmayın
Ellerinizi düzenli olarak yıkayın
Sosyal mesafeye uyun
Öksürme ve hapşırma durumunda mutlaka mendil kullanın
Mendil ve maske gibi atıklarınızı belirlenen atık kutularına
atın

İstanbul Teknik Üniversitesinde Covid 19
salgını döneminde yüz yüze eğitimde riski
azaltmak ve yayılmayı engellemek için
MASKE MESAFE HİJYEN

TEDBİRLERİNE TÜM ALANLARDA
UYMALIYIZ

