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KAMPÜSE ZİYARET SIRASINDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1-ZİYARETÇİLERİN UYACAĞI KURALLAR


Kampüs ziyareti için randevu saatleri 1000-1200 ve 1400-1600 olup, ziyaretçiler randevu
ile gelmeli ve randevu saatine uymalıdır. Randevu saatine uyulmaması halinde
belirlenen saat aralıklarında esneme talebi dikkate alınmayacaktır.



Her ziyaret grubunda en fazla 50 kişi bulunmalıdır.



İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.



Gelecek ziyaretçi ekipten sorumlu olacak kişi/kişiler tarafından ziyaretçilerin son 48
saat içindeki HES kodu sorgu sonuçlarını ve kişisel bilgilerini (adı-soyadı, T.C. kimlik
numarası, telefon numaraları, aşılanma durumları) içeren belge karşılama ekibine
teslim edilmelidir.



Ziyaretçiler binaya girdiğinde el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya
kullanmalıdır.



Binalara maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir. Maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında
el antiseptiği kullanılmalıdır.



Bina içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Eller sık yıkanmalı, el
antiseptiği kullanılmalıdır.



İl içi ziyaretçiler su dışında yiyecek ve içecek tüketmemelidir. İl dışı ziyaretçiler
yiyecek ve içeceği mümkün olduğunca açık alanda ve sosyal mesafe kurallarına uygun
şekilde tüketmelidir.



Bina içinde sosyal mesafeye dikkat edilmeli, kalabalık oluşturulmamalıdır.



Açık alanların ziyareti esnasında da maske, sosyal mesafe, el hijyeni kurallarına uygun
şekilde hareket edilmelidir.
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2-ULAŞIM SIRASINDA UYULMASI TAVSİYE EDİLEN KURALLAR


Seyahate başlamadan önce aracın içi temizlenmelidir. Metal olmayan yüzeyler, su ve
deterjanla günlük olarak temizlenmeli ve ardından bu yüzeyler 1/100 oranında
sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit
Cas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır. Metal
yüzeyler %70 alkol ile dezenfekte edilmelidir.



Ziyaretçiler beklerken, araçlara binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uymalıdır.



Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı,
aracı kullananlar ve ziyaretçilerin bu kurallara uyması sağlanmalıdır.



Sürücüler, ilgili meslek
bilgilendirilmiş olmalıdır.



COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olan
sürücüler çalışmamalı, sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.



Sürücüler, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde
mutlaka maske kullanmalıdır. Ziyaretçilerle arasında şeffaf kabin bulunan araçlarda
sürücüler maske takmayabilir.



Araçta, COVID-19 ile ilgili önlemlere ait anonslar yapılmalıdır.



Maskeler, el antiseptiği, temassız termometreler, tek kullanımlık kâğıt mendiller ve
atıkların toplanacağı çöp torbaları bulundurulmalıdır.



Su ve sabuna ulaşımın sağlanamadığı durumlarda el hijyeni için %70 alkol içeren el
antiseptiği veya alkol bazlı antiseptik içerikli ıslak mendil bulundurulmalıdır.



Ziyaretçi sayısı sosyal mesafe kurallarının uygulanabileceği şekilde planlanmalıdır.



Ziyaretçiler HES kodlarının kontrol edilmesinden sonra seyahate başlamalıdır.



Seyahat sırasında ateşi 38oC’dan yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum
sıkıntısı gibi belirtileri olan yolcular olduğunda, tıbbi maske takılarak COVID-19
yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirmelidir. Böyle bir
durumda rehber tıbbi maske ve gözlük /yüz koruyucu kullanmalıdır. Temaslı takibi
araştırmasını kolaylaştırmak için ziyaretçilerin kişisel bilgileri (adı-soyadı, T.C.
kimlik numarası, telefon numaraları) en az 1 ay boyunca saklanmalıdır.

odası/birlikleri

tarafından

COVID-19

hakkında
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Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalıdır.



Araçlarda klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır.



Araçların klima hava filtre bakımı düzenli olarak yaptırılmalıdır.



Araçlarda pencereler uygun olan her fırsatta açılarak, iç havasının temizlenmesi
sağlanmalıdır.



Araçların genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır.



Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir.



Ziyaretçilerin seyahat süresince araç içinde ve molalarda maske takması
sağlanmalıdır.



Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir



Maskenin burun, ağız ve çeneyi de kapatacak şekilde takılması, dış yüzeyine
dokunulmaması, dokunulur ise alkol içerikli el antiseptikleri ile el hijyeni sağlanması
gereklidir.



Maske ön yüzüne dokunulmadan yanlarda yer alan lastiklerinden, bağcıklı ise
bağcıklarından tutularak çıkartılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır.



Eller sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca uygun şekilde yıkanmalıdır. Eğer
su ve sabun bulunamazsa el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya
kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun
yeterlidir.



Kişilerle sosyal mesafenin korunması ve arada 2 metre mesafe bulunması
sağlanmalıdır. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalıdır.



Damlacık oluşturması nedeniyle araç içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.



Araçlarda bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.



Eller ile gözlere, ağız ve burun bölgelerine dokunulmamalıdır.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirtilen COVID-19 kurallarına, geziye katılan
öğrencilerimiz ve görevlilerimizle birlikte uyacağımızı ve öğrencilerimin emniyetinden sorumlu olduğumu ve
bu kapsamda söz konusu olan yükümlülüğü kabul ettiğimi beyan ederim.
Okudum, anladım, kabul ediyorum.
Okul yetkilisi:
Ad-Soyad :
Tarih
:
İmza
:

