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Bilindiği gibi tüm dünyada yaygınlaşan Yeni Coronavirus Hastalığı (COVID-19) ülkemizde de
saptanmaya başlanmıştır. Hastalıktan çalışanlarımız ve öğrencilerimizin korunması amacıyla
Rektörlüğümüz tarafından bir eylem planı yürürlüğe konulmuştur. Bu hastalıktan korunma yollarının
başında kişisel önlemler gelmektedir. Kişisel önlemler şunlardır:
1- Sık sık ellerin su ve sabunla en az 20 sn. yıkanması ya da el dezenfektanı kullanılması.
2- Ellerle yüze, göze, ağıza dokunma alışkanlığının bırakılması.
3- Öksüren, hapşıran, ateşi olan hasta kişilere 1 metreden fazla yaklaşılmaması.
4- Hastalık belirtisi gösteren kişilerin maske kullanması.
5- Öksürük ve hapşırık sırasında tek kullanımlık kağıt mendil kullanılması, bulunmuyorsa dirseğin içine
doğru hapşırılması.
6- Hasta kişilerin okula gelmemesi.
7- Yiyecek, içecek gereçleri ve giysilerin ortak kullanılmaması.
Bu önlemlerin öğretim üyeleri, öğretim ve araştırma görevlilerince her ders saati başında 2-3
dakika öğrencilere hatırlatılması büyük önem arz etmektedir.
Yürürlüğe konulan eylem planı çerçevesinde kişisel önlemleri tanıtan posterlerin basılması ve
asılması, ekran bulunan yerlerde bilgilendirici filmlerin gösterilmesi, üniversite web sayfasında güncel
duyurular sekmesinde bilgi akışı sağlanması, tüm birimlerimizin sabun ve kağıt havlu eksikliklerinin
giderilmesi, el dezenfektanı sağlanması çalışmalarına başlanılmıştır. Tüm yerleşkelerimizde hafta sonu
itibariyle genel yüzey dezenfeksiyonu yapılacaktır.
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Özellikle ateşi olan ve öksüren öğrencilerimizin sınıflardan kaldıkları yerlere (ev, yurt)
gönderilmesi ve ders devamları konusunda esnek davranılması uygun olacaktır.
Sağlık yardımı almak için Beytepe Yerleşkesi Gün Hastanesi ve Sıhhiye Yerleşkesi Hastanelerimize
başvurulabilir.
Saygılarımla arz ederim.
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