Değerli Akademililer,
Sizlerin sağlığını korumak Yükseköğretim kurumu olarak birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda,
Yeni Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor ve
Akademimizde konuyla ilgili gerekli önlemleri alıyoruz. Bu süreçte endişeye kapılmaksızın
alınan önlemlere uymak ve yetkili kurumlarca tavsiye edilen korunma yöntemlerini
uygulamak hem bireysel sağlığımız hem de kamu sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır.
Tüm dünyayı etkileyen bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağımız umuduyla, Akademi
olarak herkesin doğru bilgilere ulaşabilmesi amacıyla Yeni Koronavirüs (COVID-19) ile ilgili
bilgilere ulaşabileceğiniz bir sayfa hazırlığındayız. Konu ile ilgili Akademinin aldığı kararları bu
sayfadan takip edebileceksiniz.
Yeni Koronavirüs ile mücadelede göstereceğiniz hassasiyet ve destek için teşekkür eder,
hepimize sağlıklı günler dilerim.
Doç. Dr. Zehra Özçınar
AOA Başkanı.
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YÖDAK tarafından, COVID-19 salgınının başlangıcından itibaren alınması gereken
önlemlere ve bildirilen tüm faaliyetlere, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma sistemi
kapsamındaki planlama dahilinde hızlı aksiyonlar ve çözümler ile uyum sağlanmış,
fiziki alanlar kullanıma kapatılmıştır.
COVID-19 salgınına karşı alınacak önlemlere yönelik planlama çalışmalarını yürütmek,
ilgili birim yöneticileri ile iş birliğini sağlayarak üst yönetime önerilerde bulunmak,
hijyen ve temizlik konuları da dahil olmak üzere üst yönetim tarafından alınan tüm
önlemlerin uygulanmasını sağlamak ve takip etmek, kurum içi ve dışı iletişimi kontrol
ve koordine etmek ve COVID-19 Salgını Acil Durum Planını oluşturmak ve güncel
tutmak amacıyla “Pandemi Komitesi” kurulmuştur. Akademide alınan önlemlerin
uygulanması, yürütülmesi, takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla “Pandemi
komitesi ” sorumlu olacaktır.
COVID-19 salgını normalleşme sürecine geçiş planı içerisinde kişiler ve fiziki alanlar
sınıflanmış, aşamalı ve kademeli olarak gerçekleştirilecek faaliyetler ile izlenecek yol
haritaları, fiziki alanların kullanımına yönelik ve kişisel hijyen ve temizlik önlemleri
belirlenmiştir.















Akademide bulunan tüm fiziki alanlar (genel çalışma alanları ve buna bağlı hizmet
alanlar, toplu kullanıma yönelik alanlar) resmi otoritelerin belirttiği temizlik ürünleri
ve temizleme sıklıklarına uygun olarak temizlenmiştir.
Akademi içerisindeki ortak alanlara dezenfektanlar, çöp kutuları yerleştirilmiştir.
COVID-19 salgınına karşı bilgilendirme amacıyla uygun görülen fiziki alanlara resmi
otoritelerce bildirilen afişler ve akademi tarafından hazırlanmış görseller asılmıştır.
Ortak alanlarda (kantin vb.) kullanılan malzemeler tek kullanımlık olacak şekilde
hazırlanacaktır.
Akademide COVID-19 salgınına karşı alınan önlemlerin ve uygulama yöntemlerinin
tüm çalışanlara aktarılması amacıyla bilgilendirme eğitimleri düzenlenecektir. İlk
toplantı 12 ağustos 2020 tarihinde yapılacaktır.
Temizlik, güvenlik ve pandemi sürecinde özel görev verilmiş kişilere görevlerine
yönelik bilgilendirme ypılmış ayrıca eğitimler de detaylı olarak verilecektir.
Günlük yaşam akışı içerisinde acil durumları yönetebilmek ve genel talepleri
zamanında sistematik olarak karşılayabilmek amacıyla; acil durumlar için 1102 (Acil
Durum Hattı) telefon numarası, genel talepler için covid19@aoa.edu.tr adresi
oluşturulmuştur.
Akademide güvenli çalışma ortamının sağlanması amacıyla tüm faaliyetleri kapsayan
Acil Durum Planı ve ek talimatları hazırlanarak yayınlanacaktır.
Alınması gereken önlemler, hijyen ve temizlik kuralları, akademik ve idari uygulama
yöntemleri acil durum planına bağlı olarak yürütülecektir.
Akademideki aşamalı ve kademeli olarak devam edilecek normalleşme sürecine
yönelik virüsün dünyadaki yayılım hızı takip edilecek, resmi otoritelerce ve YÖDAK ve
Akademi yönetimi tarafından bildirilecek önlemler ve uygulama yöntemleri ile ilgili
alınan kararlar duyurulacaktır.

Uyulması Gereken İlkeler









COVID-19 salgını normalleşme sürecinin birinci aşamasında; yaya girişleri Akademi
ana giriş noktasından yapılacaktır
Ofis ve çalışma alanları haricindeki tüm fiziki alanlar kapalı tutulacak, kütüphane ilk
aşamada sadece iade ve ödünç alma işlemleri için 08:00 – 14:30 arası açık
bulundurulacaktır. (Perşembe günleri 8.00-12.30/13.00-17.30)
Spor ve aktivite alanları, sosyal alanlar (yeme-içme alanları vb.) ve diğer toplu
alanların hizmete alınma tarihleri ayrıca bildirilecektir
Ateş (37,5 ve üzeri), öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı gibi şikâyeti olan kişiler
en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, güncel sağlık durumunu akademi başkanlığına
bildirmelidir. Akademide bulunulan esnada bu semptomları olan kişiler idareye
derhal başvurmalı, 1102 covit hattı aranmalıdır.
Akademiye maskeli olarak giriş yapılmalı, ortak kullanım alanlarında maske
takılmalıdır.
Akademi giriş noktalarında temassız ateş ölçer cihazıyla kişilerin ateşi ölçülecektir.
Akademiye giriş yapacak kişilerin kayıtları tutulacaktır.Girişlere termal kamera
takılacaktır.


















Akademi ortak alanlarındaki fiziki mesafe kuralına uygun davranılmalı (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
bulunulmamalı, fiziki alanlardaki yüzeylere ve malzemelere minimum temas
edilmelidir.
Çalışma ortamlarındaki bilgisayar çevre birimleri (monitör, klavye, mouse vb.),
telefon, diyafon, mikrofon, kontrol panelleri, kontrol butonları vb. dâhil olmak üzere
kullanılan tüm ekipmanlar bireysel kullanılmalıdır.
Öksürme ve hapşırma durumlarında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile
kapatılmalı, 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 çöp kutuları kullanılmalıdır.
Kullanımında kişi sayısı kısıtlaması getirilen ortak alanlarda (tuvalet, kantin vb.)
bilgilendirme noktlarına uygun hareket edilmelidir.
Pandemi sürecinde akademi giriş – çıkış noktalarında kişisel kargo hizmeti
verilmemesinden dolayı gönderimler için farklı adres kullanılmalıdır.
Günlük yaşam akışı içerisinde acil durumları yönetebilmek ve genel talepleri
zamanında sistematik olarak karşılayabilmek amacıyla; şüpheli veya temaslı acil
durumlar için 1102 (covit 19 Hattı) numarasına, genel talepler covid19@aoa.edu.tr
adresine iletilmelidir.
COVID-19 salgını ve normalleşme sürecinde çalışma hayatını kolaylaştıracak, bilgi
akışını sistemleştirecek idari uygulamalara yönelik güncellemeler için oluşturulacak
https://www.aoa.edu.tr/covit19 adresi takip edilmelidir.

