Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi COVID-19 Uygulamaları
Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kılavuzlar temel alınarak COVID-19 pandemisi
için önerilen tüm önlemler alınmış ve üniversitemizin tüm birimleri yüz yüze eğitime hazır hale
getirilmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, COVID-19 salgını ile alakalı ulusal ve uluslararası
gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve öncelikli bir şekilde öğrenci, akademik ve idari
personelimizin sağlığı ve güvenliğini düşünmektedir.
COVID-19 salgınını önlemek için üniversitemizdeki derslikler, fiziki ve sosyal alanlar,
kütüphaneler gibi yaşam alanlarımız tamamen insan sağlığına ve çevreye uyumlu ürünler ile
temizlenip dezenfekte edilerek kullanıma hazır hale getirilmiş, kişisel hijyen ve temizlik
önlemleri tüm birimlerimizde alınmıştır.
Üniversite içerisindeki ortak alanlarda kullanılması için dezenfektan ve tıbbi atık çöp kutuları
yerleştirilmiştir.
Tüm personel ve öğrencilerimizin sağlığını korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla
yapılan ve yapılacak tüm çalışmalar İş Sağlığı ve Güvenliği birimimiz tarafından takip
edilmektedir.
COVID-19 pandemi bilgilendirmesi amacı ile uygun görülen fiziki alanlara afişler ve
üniversitemiz tarafından hazırlanmış görseller asılmıştır.
Ortak alanlarda kullanılacak malzemeler tek kullanımlık olacak şekilde hazırlanmıştır.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesindeki tüm işletmelerin COVID-19 konusunda
uymaları gereken kurallar ve tüm yasal zorunluluklar titizlikle kontrol edilmekte ve düzenli
olarak durumları izlenmektedir.
Üniversite Eğitim Aile Sağlığı Merkezimizde PCR testi yapılmaktadır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde COVID-19 Salgını Kapsamında Uyulması
Gereken Kurallar
1. Aşı olun

Kampüs alanımızda bulunacak tüm personel ve öğrencilerimizin iki doz aşısını tamamlamış
olması, sağlığınız açısından önerilmektedir. Aşı olmanız çevrenizdeki insanları, özellikle de
COVID-19 nedeniyle ciddi hastalık riski yüksek olan kişilerin korunmasını sağlayacaktır.
Aşı yaptırmayan tüm öğrencilerimizin aşılarını kolay yaptırmaları için tüm önlemler alınmıştır.

2. Covid-19 testi yaptırın
Aşı olmayanlar ve hastalıktan şüphelenenler için kampüste bulunan Eğitim Aile Sağlığı
Merkezimizde test yapılmaktadır.
Koronavirüs semptomları gösteren ya da göstermeyen tüm personel ve öğrencilerimizin düzenli
olarak test yaptırmasını bekliyoruz. Bu önlem virüsün yayılmasını azaltır ve herkesin güvende
kalmasına yardımcı olur.
3. Kendinizi iyi hissetmiyorsanız kampüse gelmeyin
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız veya Covid-19 belirtileri gösteriyorsanız kampüse gelmeyin.
Derhal kendinizi tecrit edin, biriminizi veya danışmanınızı bilgilendirin.
Ateş, halsizlik, öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı gibi şikâyeti olan kişiler okula
gelmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı ve güncel sağlık durumunu danışmanına veya
işyeri birimine bildirmelidir. Kurum içindeyseniz, kendinizi izole edip birim sorumlunuza veya
danışmanınıza bilgi vermeli ve sorumlunun yönlendirmesi ile hareket etmelisiniz.
Kurum dışındaysanız, kendinizi izole etmeli danışmanınıza veya yöneticinize bilgi vermeli ve
ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattını arayarak bilgi almalı ve verilen talimatlar
doğrultusunda hareket etmelisiniz.
Her iki Covid-19 aşısını da yaptırmış olan öğrenci ve çalışanlarımızın, Covid-19 olan biriyle
yakın temastan sonra kendilerini tecrit etmeleri gerekmez. Yine de bir PCR testi yaptırmanız
ve pozitif çıkarsa kendi kendinizi tecrit etmeniz gerekir.

4. Maske kullanımı ve sosyal mesafe
Üniversiteye maskeli olarak giriş yapılmalı, kapalı ortamlarda kesinlikle maske takılmalıdır.
Maskeyi ağzı ve burnu örtecek biçimde takmak zorunludur.

Tüm personel ve öğrencilerimizin yanında yedek maske bulundurması önerilmektedir.
Üniversite ortak alanlarında fiziki mesafe kuralına uygun davranılmalı 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.
Mümkün olduğunca kapalı ve kalabalık alanlardan kaçınılmalı ve yaşanan kapalı alanlar sık sık
havalandırılmalıdır.
Asansörlerin kullanılmaması önerilmektedir. Zorunlu olduğu durumlarda ise asansör içerisinde
en fazla 1 metre mesafe olacak şekilde durulmalıdır.
Sınıfların ve ofislerin giriş çıkışlarında sosyal mesafemizi koruyalım ve bilgilendirme
işaretlerini dikkate alalım.

5. Hijyen kurallarına uyalım
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Bulaşma riski taşıyan maske, vücut sürüntüsü değebilecek kâğıt mendil, havlu, virüslü çöp gibi
atıklar tıbbi atık çöp kutularına atılmalıdır.
Sınıf veya toplu bulunulan ortamlarda öksürme ve hapşırma gibi durumlarda ağız ve burun
mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı ile kapatılmalıdır.
Derslik, laboratuvar, yemekhane, kütüphane gibi toplu kullanım alanlarının havalandırılmasına
özen gösterilmelidir.
Çalışma alanına girildiğinde veya fiziki alanlarla temas edildikten sonra, kişisel hijyen ve
temizlik kurallarına uyularak 20 saniye boyunca su ve sabunla eller yıkanmalıdır. Yıkama
imkânı olmadığında el dezenfektanı ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilmelidir.
Çalışma alanındaki kalem, klavye, mouse, telefon, mikrofon, dijital cihazlar vb. ortak temas
olacak yerlerde kullanılan tüm ekipmanlar bireysel kullanılmalıdır. Ortak kullanım zorunluğu
olan cihazlar kullanılmadan önce veya kullanıldıktan sonra mutlaka dezenfekte edilmelidir.
Çalışma alanında herkesin en sık dokunduğu yüzey olan kapı kolları, asansör butonları,
merdiven tırabzanları, ortak kullanım alanları ve lavabolar periyodik olarak dezenfekte

edilmektedir. Ancak yine de temas edilmemeye özen gösterilmeli, temas edilmesi durumunda
eller dezenfekte edilmelidir.
Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden gönderilmelidir. Islak imza
gereken durumlarda evrak sabit kalacak ve sırayla fiziksel mesafe gözetilerek imzalanacaktır.
Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalıdır.
Ortak kullanılan alanlarda mümkün olduğunca klima veya vantilatör kullanılmamalı ve bu
ortamlar sıkça havalandırılmalıdır.
Kampüs alanı ve servis araçları düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Kampüse gidiş ve
gelişlerde faydalanılan toplu taşıma veya servis araçlarında mutlaka maske takılmalı, araçlara
biniş ve inişlerde el hijyeni sağlanmalıdır.
Mikroskop, bilgisayar ve T-cetveli gibi ortak kullanılan aletler, kullanım bittikten hemen sonra
virüslere etkili dezenfektanlar ile temizlenmeli ve temiz olarak yerine konmalıdır.
Kütüphanedeki kitaplara dokunmadan önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalıdır.
Ders esnasında öğrenciler tarafından kullanılacak eğitim malzemeleri mümkün mertebe kişiye
özel olmalıdır.
Blok ders yapılması önerilmemektedir, her ders sonu ortamın havalandırılması sağlanmalıdır.
Bu kuralların sağlıklı yürümesi için akademik ve idari personel ile öğrencilerin aşılanmış olması
önem arz etmektedir.

