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TASNİF DIŞI 
* Elektronik nüsha çıktısı kontrolsüz dokümandır. 
** Doldurulduğunda “GİZLİ” gizlilik dereceli doküman özelliği kazanır. 

 

Kapsam; Bu form, COVID-19 salgını döneminde Üniversite içerisinde kullanımına izin verilen alanlara giriş 

yapacak, düzenlenmesine izin verilen etkinliklere katılım sağlayacak öğrencileri, katılımcıları ve ziyaretçileri 

kapsamaktadır. 

 Üniversite giriş ve çıkış noktalarında geçişlerin kontrol altına alınması amacıyla yaya ve araç girişleri 

KYS-CZ-02_Tesis Faaliyet Saatleri Çizelgesinde belirtilen noktalardan yapılmalıdır. 

 Ateş, öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı gibi şikâyeti olan kişiler en yakın sağlık kuruluşuna 

başvurarak, güncel sağlık durumunu sağlık merkezi personeline bildirmelidir. Üniversitede bulunulan esnada 

bu semptomları olan kişiler sağlık merkezine derhal başvurmalıdır. 

 Üniversiteye maskeli olarak giriş yapılmalıdır, ortak kullanım alanlarında maske takılmalıdır. 

 Üniversite giriş noktalarında temassız ateş ölçer cihazıyla kişilerin ateşi ölçülecektir. Üniversiteye giriş 

yapacak kişiler tarafından SÜRESİZ HES Kodu edinilerek sağlık bilgi formları doldurulmalıdır. 

 Üniversite ortak alanlarındaki zemin işaretlemelerine dikkat edilerek fiziki mesafe kuralına uygun 

davranılmalıdır (3 adım veya 1,5 metre mesafe), ortak alanların kullanımı esnasında yığılma ve 

kalabalıklaşma yapılmamalıdır. 

 İşe başlamadan önce, çalışma süresince veya fiziki alanlarla doğrudan temas ettikten sonra, kişisel 

hijyen ve temizlik kurallarına uyularak 20 saniye boyunca su ve sabunla eller yıkanmalıdır. Yıkama imkânı 

olmadığında el dezenfektanı ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmelidir. 

 Fiziki mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalıdır, fiziki 

alanlardaki yüzeylere ve malzemelere minimum temas edilmelidir.  

 Çalışma ortamlarındaki monitör, klavye, mouse, telefon, diyafon, mikrofon, kontrol panelleri, kontrol 

butonları vb. dâhil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanlar bireysel kullanılmalıdır. 

 Ortak alanlarda kullanıma açılan bilgisayar ve bilgisayarın bulunduğu kişisel çalışma alanı Üniversite 

girişinde kullanıcılara sağlanan ıslak el dezenfektanı mendili ile kullanıcılar tarafından dezenfekte edilmelidir. 

 Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalıdır, mendil 

kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas 

ettirilmemelidir. 

 Bulaş riski taşıyan maske, vücut sürüntülerinin olabileceği peçete, kâğıt mendil, havlu gibi atıklar için 

temassız tıbbi atık çöp kutuları kullanılmalıdır. 

 Kullanımında kişi sayısı kısıtlaması getirilen ortak alanlarda (tuvalet, çay ocakları, asansör vb.) 

bilgilendirme notlarına uygun hareket edilmelidir. 

 Günlük yaşam akışı içerisinde acil durumları yönetebilmek ve genel talepleri zamanında sistematik 

olarak karşılayabilmek amacıyla; acil durumlar için 585 (Acil Durum Hattı) numarasına, genel talepler 

covid19@tedu.edu.tr adresine iletilmelidir. 

 COVID-19 salgını süresince çalışma hayatını kolaylaştıracak, bilgi akışını sistematikleştirecek idari 

uygulamalara yönelik güncellemeler için https://www.tedu.edu.tr/tr/main/idari-uygulamalar adresi, Üniversite 

yürürlüğe konulan güncel uygulamalara yönelik kısa açıklama ve özet bilgilere, daha önce yapılmış duyurulara 

ve ilgili resmi otoriteler ait önemli bağlantılara Üniversite COVID-19 Gündemi sayfası takip edilmelidir. 

 COVID-19 salgınına karşı Üniversitede güvenli çalışma ortamının sağlanması amacıyla kişisel önlemler 

ve uygulamalara yönelik hazırlanan tüm dokümanlara MyTEDU-Portal / KYS klasörü üzerinden erişim 

sağlanmalıdır. 

COVID-19 salgını kapsamında alınan bu önlemleri .................. , ...................... Bu ilkelere uyacağımı 

kabul ve taahhüt ederim. Tarih: …/…/…… 
*Formu okuduktan sonra lütfen boş bırakılan alana “okudum, anladım” ibaresini ve tarih bilgisini yazınız. 

 

SÜRESİZ HES Kodunuz: 

Beyan Sahibi ONAY 

Adı/Soyadı 

İmza 
Adı/Soyadı 

İmza 
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