Sayın Velimiz,
Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 Ocak 2020 tarihinde “uluslararası kamu sağlığı acil durumu” ilan etmesini
takiben, Tink Eğitim ekibi olarak sizleri Yeni Koronavirüs COVID-19 (Koronavirüs) ve mevsimsel grip
hakkında bilgilendirmiştik. Olumlu geri bildirimleriniz için teşekkür ederiz.
Güncellenen bilgiler ışığında tüm salgın hastalıklara karşı Okulumuzda düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz
çalışmaları sizlerle paylaşmak, olası bir Koronavirüs salgını durumunda Okulumuzun hazırlıklarını ve
velilerimizden beklentilerimizi sizlere iletmek isteriz.
Öncelikle, güncel salgın olasılığından bağımsız olarak, öğrencilerimizin ateşlenmesi ve benzer gribal
semptomları göstermeleri durumunda, onları kesinlikle okula göndermemenizi önemle rica ederiz. Her
türlü salgının yayılmasını kontrol etmek için ilk atılması gereken adım, hasta olan kişilerin iyileşme
süreçlerinde istirahat etmelerini sağlamak ve toplu yaşam alanlarında bulunmamalarına özen
göstermektir.
Koronavirüs sebebiyle pandemi ilan edilmesi durumunda, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Dünya
Sağlık Örgütü ile koordineli olarak bazı geniş önlem ve uygulamaları hayata geçirmekle yükümlüdür. Bu
önlem ve uygulamaların arasında, ilaç dışı müdahaleler de bulunmaktadır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi herhangi bir hastalık durumunda, hastanın kesinlikle okul vb. toplu yaşam
alanlarında bulunmamasını sağlamak en önemli uygulamadır.
Buna ek olarak,
•
•
•
•

Sık sık el yıkamak, su ve sabun bulunmayan ortamlarda el dezenfektanı kullanmak,
Öksürük vb. durumlarda ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatılmak, mendil yoksa
dirseğin iç kısmı kullanmak,
Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durmak, tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmak,
Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunmamak

ilaç içermeyen önlemlerin başında gelmektedir. Koronavirüs de mevsimsel gribe çok benzer yöntemlerle
kontrol altına alınması mümkün bir virüstür.
27 Şubat 2020 tarihli Dünya Sağlık Örgütü Durum Raporu’nda bildirildiği üzere Koronavirüs şu an 50
ülkede bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı bu raporları 24 saat içinde Seyahat Sağlığı web Sitesinde Türkçe
olarak da yayınlamaktadır. Türkiye’de henüz resmi kurumlar tarafından teyit edilmiş bir vaka mevcut
değildir. Dünya Sağlık Örgütü’nün günlük raporlarına bu bağlantıdan ulaşabilir, olası seyahatleriniz için
bu sayfayı inceleyebilirsiniz. Yaşanabilecek salgın bir hastalık durumunda bağlı olduğumuz resmi
kurumların yönlendirmeleri esas alınacaktır.
Bununla birlikte Teknoloji ve İnsan Kolejleri Acil Durum Eylem Planlarının gerektirdiği ekstra önlem ve
uygulamalar titizlikle takip edilip, tüm çalışmalarımız sağlık kurumları ile koordineli olarak yürütülmeye
devam edecektir. Tink olarak resmi kurumlar dışında herhangi bir duyum veya varsayımla hareket
etmeme esasımızı siz değerli velilerimize hatırlatır, tüm Tink Ailesi’ne sağlıklı günler dileriz.
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Tink Rutin Temizlik ve Hijyen Uygulamaları:
• Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri bina yerleşim planı baz alınarak yapılandırılan planlar kapsamında
gerçekleştirilmektedir.
• Kontaminasyonu engellemek için temizlik personellerinin belirli görev alanları bulunmaktadır.
• Sınıflar ve koridorlar her gün öğrenciler çıktıktan sonra dezenfektan içeren ürünlerle temizlenmektedir.
• Tuvaletler, ilgili katın sorumlusu tarafından, her teneffüsten sonra mutlaka, gerekirse teneffüs
aralarında da müdahale edilerek temizlenmektedir.
• Her sabah ve akşam, genel alanların temizliği yapılmaktadır.
• Okulumuzdaki tüm kapı kolları, trabzanlar ve korkuluklar her gün dezenfekte edilmektedir.
• Düzenli olarak sınıflar, koridorlar, ortak alanlar, tuvaletler, ofisler, spor salonu ve kütüphane için detaylı
bir dezenfeksiyon işlemi yapılmaktadır.
• Sanitasyon ve dezenfektan özellikleri bulunan ürünlerin tedariğinde çevre hassasiyeti yüksek firmalar
tercih edilmekte olup, günlük kullanım ürünlerinde de dezenfekte edici özellik aranmaktadır.
• Temizlik görevlileri düzenli olarak kimyasal madde güvenliği ile işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerine
tabi tutulmaktadır.
• Yemekhanemiz (mutfak, personel, yemekhane bölümü, depolar, soyunma odaları) her gün servis
başlamadan önce Okulumuz Temizlik ve Revir görevlileri tarafından temizlik ve hijyen yönünden düzenli
olarak kontrol edilmekte, kontrol kayıtları muhafaza edilmektedir.
• İçme suyu ve yemek hazırlığı dışındaki tüm su ihtiyaçları için İSKİ şebeke suyu kullanılmaktadır. Su
depolarının temizliği ve su analizleri düzenli olarak yapılmaktadır.

Teknoloji ve İnsan Kolejleri Koronavirüs Eylem Süreci
Tink Acil Durum Yönetimi ekibine bağlı Koronavirüs Takip Komitesi oluşturulmuştur.
Komite güncel gelişmeleri ve resmi kurumların bilgilendirmelerini yakından takip etmekte ve
çalışmalarını MEB ile iletişim halinde sürdürmektedir. Anadolu yakasında Kartal Lütfi Kırdar Araştırma
hastanesi pilot hastane olarak belirlenmiş olup şüphe duyulması durumunda olabildiğince çabuk 112 acil
servisten talep edilecek ambulans ya da okul araçları ile hastalık şüphesi olan kişi en yakın hastaneye
gönderilecek ve bu hastanede yapılacak tetkikler sonrası gerekirse hastalık şüphesi olan kişinin Kartal
Lütfi Kırdar Araştırma hastanesine sevki gerçekleştirilecektir.
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Komitenin çalışmaları doğrultusunda sizlerle paylaşmak istediğimiz bilgileri aşağıda dikkatinize sunarız:
• El yıkamanın önemi ve yöntemi konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır ve ortak alanlara
posterler asılacaktır.
• Temizlik ve gıda malzemelerinin tedarik edilmesi konusunda yaşanabilecek herhangi bir kısıtın
oluşmasına karşı incelemeler yapılarak, gerekli stok çalışmaları yapılmıştır.
• Okulumuzdaki tüm yurt dışı seyahat içeren geziler Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın Seyahat
Uyarıları nezdinde değerlendirilmek üzere takip edilmektedir.
• Olası bir pandemi durumunda kampüste Acıbadem Tıp Merkezi koordinasyonunda izolasyon odaları
konusunda gerekli planlamalar yapılmıştır.
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun 25 Şubat 2020 tarihli raporundaki
Koronavirüs Olası Vaka tanımı incelenmiştir. İlgili tanımlama doğrultusunda herhangi bir şiddette akut
solunum yolu hastalığı (ateş, öksürük) bulunan veya SARI/Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonu (ateş,
öksürük ve hipoksemi, takipne, dispne, hipotansiyon, akciğer grafisinde yeni veya progressif radyolojik
infiltrasyonlar, konfüzyon, akut böbrek yetmezliği gibi bulgular) nedeniyle hastaneye yatışı gereken; ve
son 14 günde doğrulanmış Koronavirüs vakası ile yakın temas eden; veya hastane ilişkili Koronavirüs
vakası bildirilen bir ülkede ilgili sağlık tesisinde bulunan; veya hastalığın artış eğilimi gösterdiği ülkelerde
bulunan kişiler Olası Vaka olarak değerlendirilmektedir.
Buna ek olarak, Olası Vaka kapsamına giren kişilerin, yüz maskesi kullanarak en kısa zamanda bir sağlık
kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. Olası Vaka durumu Okul tarafından tespit edildiğinde ise, Sağlık
Bakanlığı’nın COVID-19 (2019-nCoV Hastalığı) Rehberinde belirtilen adımlarla, İl Sağlık Müdürlüğü
Bulaşıcı Hastalıklar Birimi’ne bildirmek ve gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğumuzu, bu adımların
arasında izolasyon ve karantina tedbirlerinin de bulunabileceğini ayrıca belirtmek isteriz.
Olası Vaka veya hastalığı kesinleşmiş kişilerle herhangi bir korunma önlemi almadan yakın temas etmiş
olan kişilerin ise 14 gün boyunca toplu alanlarda bulunmayıp kendilerini özellikle ateş ve solunum
belirtileri yönünden takip etmeleri beklenmektedir.
Hizmet aldığımız firmalarla, Koronavirüs konusunda bilgilendirmeler ve alınması gereken tedbirler
paylaşılmış, işyeri sağlık personeli tarafından gerekli eğitimler tamamlanmıştır.
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