ATATÜRK ÖĞRETMEN AKADEMİSİ
ÖĞRENCİ BEYAN FORMU

Aşağıdaki bilgilerin toplanmasına ve işlenmesine onay veriyorum

Öğrencinin Adı:

İletişim Telefonu (Mobil
telefon/Ev):

KKTC Kimlik No:
Sınıfı :
Öğrencinin Ateşi (Lütfen ilgili kutuyu işaretleyin)
Ateş 37.5°C’ın altında
Ateş 37.5°C’ın üstünde
1

Kaydeden Personel
Ad - Soyad:

Sizde aşağıdaki belirti(ler) varsa, lütfen ilgili kutuyu/kutuları işaretleyin.
Kuru öksürük
Burun akması

Vücut ağrısı
Nefes darlığı

Boğaz ağrısı
Diğerleri

2
Son 14 gün içinde siz veya ailenizden birisi yurt dışına çıktı mı?
Evet
Hayır
3

Son 14 gün içinde yurt dışından gelen birisi ile temasta bulundunuz mu?
Evet
Hayır

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve Bilgi notunu okuyup anladığımı onaylarım.

Öğrenci imzası :

Tarih:

Bilgilendirme
 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 sadece iade ve

ödünç alma işlemleri için 08:30 – 16:30 arası açık bulundurulacaktır.
 Spor ve aktivite alanları, sosyal alanlar (yeme-içe alanları vb.) ve diğer toplu alanların hizmete

alınma tarihleri ayrıca bildirilecektir.
 Ateş, 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 acil durum 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.
 Akademi ortak alanlarındaki fiziki mesafe kuralına uygun davranılmalı (3 adım veya 1,5 metre

mesafe), ortak alanların kullanımı esnasında yığılma ve kalabalıklaşma yapılmamalıdır.
 Fiziki mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalı, fiziki

alanlardaki yüzeylere ve malzemelere minimum temas edilmelidir.
 Sınıf/Sınav ortamlarındaki ekipmanlar (kalem, silgi, cetvel vb.) bireysel kullanılmalıdır.
 Bulaş riski taşıyan maske, vücut sürüntülerinin olabileceği peçete, kâğıt mendil, havlu gibi atıklar

için temassız tıbbi atık çöp kutuları kullanılmalıdır.
 Günlük yaşam akışı içerisinde acil durumları yönetebilmek ve genel talepleri zamanında

sistematik olarak karşılayabilmek amacıyla; acil durumlar için 1102 (acil Covit-19 Durum 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
https://www.aoa.edu.tr/tr/main/idari-uygulamalar adresi takip edilmelidir.

