İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ YENİ KORONAVİRUS SALGINI DANIŞMA KOMİSYONU
28.03.2020
1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 13.03.2020 tarih ve 73112577-000-E.21113 sayılı duyurusu
gereğince, kurumumuzda korona virüsü ile mücadele sürecinin etkin ve dinamik olarak
yürütülebilmesi için Rektör Yardımcımız Prof.Dr. Ergül BERBER başkanlığında 16.03.2020 tarihi
itibariyle İstanbul Arel Üniversitesi Yeni Koronavirüs Salgını Komisyonu oluşturulmuştur.
2. Komisyonumuza özel oluşturulan e-mail (pandemibilgilendirme@arel.edu.tr) hesabı üzerinden
akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizi düzenli olarak gelişmeler hakkında bilgilendirip,
koronovirüs konusunda eğitsel görsel ve videoların paylaşımı yapılmaktadır. Ayrıca, koronavirüs
bulaşma yolları ve korunma yöntemleri ile ilgili sorusu olanlar, salgın ile mücadeleye yönelik
önerileri olanlar bu e-mail adresi üzerinden komisyona ulaşabilmektedirler.
3. Kurum içinde tüm yerleşkelerimiz için uyarı ve bilgilendirme afişleri hazırlanarak fiziksel kullanım
alanlarında görülebilecek bölgelere asılması sağlanmıştır.
4. Lavabolara el yıkama talimatları asılmış olup, hem https://www.arel.edu.tr/kovkom da hem de
ortak alanlara asarak bilgilendirme sağlanmaktadır. Ayrıca sağlık bakanlığı bilgilendirme afişleri de
ortak kullanım alanlarına konulmuştur.
5. Her dinlenme ve yemek molası öncesinde, işe girişlerde el yıkama zorunluluğu hakkında bilgi
verilmiştir.
6. Tüm yerleşkelerde alkol bazlı el dezenfektanları uygun yerler tespit edilip konulmuştur.
7. Yeni Koronavirüs salgını ile ilgili etkin ve güncel bilgiler, Yükseköğretim Kurulu ve ilgili diğer resmi
kurumlar tarafından yapılan duyurular ve belge paylaşımı amacıyla “Yeni Koronavirüs Salgını
Danışma Komisyonu (KOVKOM)” resmi internet sayfası; https://www.arel.edu.tr/kovkom Bilgi
İşlem Daire Başkanlığımızın desteği ile yayına geçmiştir.
8. Koronavirus yayılımını önlemek için İstanbul Arel Üniversitesi Yeni Koronavirüs Salgını
Komisyonu olarak, koruma ve kontrol önlemleri kapsamında akademik ve idari çalışanlarımızın
günlük ateş takibi yapılması planlanarak uygulamaya geçilmiştir. Bu kapsamda;
Kurum çalışanlarımızın günlük ateş takipleri ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır:


Sabah kuruma gelişlerinde ve mesai saati içerisinde iki kez olmak üzere saat 10:00-11:00 ve
15:00-15:30 saatleri arasında ateş ölçülmesi:
o Tepekent yerleşkesinde idari/akademik personelin bizzat revire gelerek,
o Sefaköy ve Cevizlibağ yerleşkelerinde İdari Amir tarafından uygun görülen yer ve
yöntemle,
o Güvenlik, ulaşım ve yemek hizmetleri çalışanlarımızın ateş takipleri idari amirleri
tarafından uygun görülen yöntemle gerçekleştirilip ve sonuçları iş yeri hekimine
iletilmesi.

o Ziyaretçilerimizin kabulü esnasında ateşi girişte güvenlik personeli tarafından
ölçülerek kayıt altına alınması.
 Ateşi yüksek bulunanların ivedilikle iş yeri hekimine bildirilip, işyeri hekimi tarafından ivedi
olarak değerlendirilmesi.
 Ateş ölçümünde personelin işbirliği olmaması durumunda bina girişlerinde personelin ateşinin
ölçülmesi.
9. Ateş ve/veya hastalık şikâyeti olabilecek personel için tüm yerleşkelerde revire yakın gözlem
odaları oluşturulmuştur:
Tepekent yerleşkesi C-204, Sefaköy yerleşkesi A-101, Cevizlibağ yerleşkesi 306 derslikleri
10. Bir personelin COVID-19 şüphesi bulunduğu takdirde işyeri hekimi ile iletişime geçmesi gereklidir.
11. Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen COVID-19 şüphesi olan personel, işyerine gitmeden
Komisyonumuzu bilgilendirmesi gereklidir. Verilen raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık
Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer resmi makamların
açıklamaları takip edilecektir.
12. Alanda öksürük, ateş ve nefes darlığı yaşayan bir Koronavirüs şüphelisi olması durumunda iş yeri
hekimimizin kontrolü ve bilgisi dahilinde en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesi sağlanacaktır.
13. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 24.03.2020 tarihinde yayımlanan “Yeni
Koronavirüs salgını kapsamında iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin iş yerlerinde aldıracağı
tedbirler” dokümanı kapsamında Komisyonumuz tarafından alınan önlemleri artırmak amacıyla
yeni kararlar alınmıştır. Bu kapsamda alınan kararlar;
 Çalışan personel sayısının planlanması,
 Üniversitemiz servisleri düzenli olarak dezenfekte edilmesi ve dezenfeksiyon raporunun
komisyon üyesi Üniversitemiz İdari Destek ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Emre Ulupınar
tarafından komisyona sunulması,








Servis girişlerine el dezenfektanı yerleştirilmesi,
Toplu ulaşım ve servis kullanan çalışanların bu dönemde maske takması
Servislerde oturum planında mesafenin artırılması,
Üniversite yerleşkelerinde bina girişlerine el dezenfektanı konumlandırılması,
Ortak kullanılan su sebillerinin kaldırılması,
Yemekhanelerimizde ortak kullanılan masalarda örtüler, sürahiler, bardaklar, baharatlar
ve yağdanlıkların kaldırılması,
 İzin dönüşü iş başı yapan personel bilgisinin personel daire başkanlığı tarafından iş yeri
hekimine bildirilmesi,
 Yurtdışından dönen personel ve öğrencilerin katiyetle 14 gün kuralına uyması,
 Ortak kullanılan ekipman, bilgisayar, çalışma masası varsa mümkünse kullanımının
engellenmesi, zorunlu ortak kullanımı olan donanımlar düzenli aralıklarla dezenfekte
edilmesi
 Ortak kullanım alanlarından olan sınıflar dezenfeksiyonu yapılarak kapıları kapatılması,
 Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve hapşırma görgü
kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine
ve herkesin görebileceği diğer alanlara asılması
14. Yemekhane hizmeti olarak; Cevizlibağ ve Sefaköy yerleşkelerinde kişiye özel paketli şekilde
kumanya verilmesi,

15. Yemekhanelerde gerekli düzenlemeler (sosyal mesafeye dikkat edilerek sandalyelerin azaltılması)
yapılması,
16. Yerleşkelerimizde inşaat işinde firma çalışanlarının saat 13.30’dan sonra yemek yemeleri,
17. İş yeri hekimimiz tarafından yerleşkelerimizdeki hizmetli personele kişisel ve alan hijyeni, alan
dezenfeksiyonunda dikkat edilmesi gereken kurallar ile ilgili gerekli eğitim verilmesi,
18. Ortak kullanılan yüzeylerin, ekipmanların, zeminlerin ve çalışma ortamlarının diğer öğelerinin rutin
olarak temizlenmesi ve düzenli olarak %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte
edilmesi,
19. Çalışma alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler,
yatakhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım
alanlarının düzenli olarak %1 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmesi,
20. Mesai sonrası bilgisayar, yazıcı gibi ortak kullanılan cihazların %1 lik çamaşır suyu ile silinmesi,
21. Spor salonları ve yüzme havuzunun kullanıma kapatılması,
22. Yemekhanelerde ve kantinlerde yüzey temizliği için tek kullanımlık bezlere geçilmesi,
23. Yerleşkelerimizde aktif olarak kullanımda olan tüm alanlar, ofisler, koridorlar ve tuvaletler belirli
aralıklarla hem personel hem de hizmetli personel tarafından doğal yolla havalandırılması,

24. Yüz yüze yapılacak toplantıların iptal edilerek, görüşmelerin telefon ya da telekonferans ile
yapılması,
25. Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (yemek vb.) insanlar arasında en az 1-1,5 m sosyal
mesafe kuralına uyulması,
26. Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemlerin mevcut COVID-19’a göre güncellenerek acil durum
planının hazırlanması

