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   KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 

CORONAVİRÜS SALGINI GENELGESİ 

 Toplantı Tarihi : 13/03/2020 

 Toplantı No      : 1 
Karar 2020/01: 

1-2019-nCoV enfeksiyonu vakası ile yakın temas eden veya ateş, öksürük, solunum sıkıntısı, hızlı nefes alıp 

verme, göğüs ağrısı gibi şikayetleri bulunan öğrenci ya da personel olduğunda 112 bilgilendirilmeli, şikayeti 

olan kişilerin diğer bireylerden ivedilikle ayrımı yapılıp sağlık kuruluşuna 112 aracılığıyla başvurmasının 

sağlanması, 

2-Herhangi bir sebeple son iki hafta içinde yurt dışına çıkmış (Çin veya vakaların görüldüğü ülkelerde 

bulunma öyküsü olan) personelin göreve başlamadan önce 14 gün raporlu idari izinli sayılması, bu süre 

sonunda solunum sıkıntısı, öksürük, ateş belirtileri yoksa göreve başlaması, 

3-Doğrudan yurt dışı görevlendirmeler ile ilgili farklı bir açıklama yapılıncaya kadar yurt dışı 

görevlendirmelerin durdurulması, 

4-Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerden son iki hafta içerisinde yurt dışından dönen varsa 

pasaportları ile bölüm başkanlıklarına başvurmaları şartıyla 14 gün raporlu idari izinli sayılması, 

5-Hastalık belirtisi taşıyan personel ve öğrencinin 14 gün kuralına uyması ve bunun öneminin 

anlatılması, 

6-Temizlikten sorumlu personellere eğitim verilmesi, 

7-Kantin ve kafeterya gibi alanlarda çalışanların eğitilmesi, 

8-Temizlik, yemekhane ve kantin görevlilerinin önlük giymesi ve maske takması, 

9-Lavabolarda yeteri kadar sabun ve kağıt havlu bulundurulması, 

10-Kişisel düzeyde korunma için öğrencilere bilgilendirici mesaj gönderilmesi, 

11-Yeni korona virüse karşı temel koruyucu önlemler: Ellerinizi sık sık yıkayın, Sosyal mesafeyi koruyun 

(öksüren veya hapşıran herkes arasında en az 1 metre mesafe bırakın), göz, burun ve ağza dokunmaktan 

kaçının, Solunum hijyenini uygulayın, ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çekiyorsanız, erken tıbbi yardım 

alın, 

12-Toplu ortamlarda bulunmak 2019-nCoV enfeksiyonu etkeninin yayılmasını sağlayacağından etkinliklere 

bir süre ara verilmesi, konferans salonlarının elzem bir durum olmadıkça kullanılmaması, 

13-Binaların girişlerine ve koridorlara kişisel olarak korunma için uyarı afişlerinin asılması, 

14-Broşür dağıtım noktalarının oluşturulması, ilgili yerlere broşürlerin bırakılması ve isteyenlerin bu 

yerlerden temin etmesi, 

15-Temizlik personellerin bu dönemde yetersiz olacağı öngörüsüyle çalışanların bilgisayar, fare, klavye, 

masa, kapı kolu, prizler gibi eşyaları ve bulundukları odaları temizlemesi, 

16-Kurumumuzdaki odaların, tuvaletlerin, klozet, lavabo, kapı kolları, telefon avizeleri gibi sık kullanılan 

yüzeylerin günde en az bir kez çamaşır suyu (1:100 normal sulandırma yapılmış sodyum hipoklorit) ile 

temizlenmesi, 



17-Çay ocaklarındaki bardak, tabak gibi eşyaların bulaşık makinası varsa makinada yoksa yıkama suyuna  % 

0,5 çamaşır suyu eklenerek yıkanması, 

18-Kurumumuz bünyesinde konaklama biriminde çarşaf, havlu gibi materyallerinin 60-90 0C’de yıkanması  

19-Yemek menüleri oluşturulurken menüye mutlaka meyve ve salata konulması, 

20-Her fakülte girişine dezenfektanların yerleştirilmesi (koşullar el verdiği takdir de sayıca artırılması), 

21-Oluşturulacak eğitim materyalinin tüm öğrenci ve personele iletilmesi, 

22-Çalışma ofislerinin ve dershane, laboratuvar gibi alanların havalandırılmasının sık yapılması, 

23-Bireyler arası mesafenin en az 1 metre olmasına özen gösterilmesi, 

24-Olası salgın durumu için maske, temizlik malzemeleri gibi ihtiyaçların temin edilmesi, 

25-Üniversite genelinde tek kullanımlık bardak kullanımına geçilmesi bu mümkün değilse herkesin bireysel 

bardağının olması, 

26-Hamile ve kronik hastalığı (Diyabet, KOAH, HT, Astım, Kanser vb.) bulunan personellerin izinli 

sayılması, 

27-Kişiler arası eşya (kitap, evrak, kalem vb.) paylaşımının minimum düzeyde tutulması, 

28-Tokalaşma, sarılma vb. temas içeren davranışların bırakılması, 

29-Bireylerin ellerini yüzlerine, gözlerine, dudaklarına dokundurmamalarının öneminin anlatılması, 

30-Hapşırma ve öksürme gerçekleştiğinde tek kullanımlık mendillerin kullanılması yoksa kol içlerinin 

kullanılması, 

31-Bireylerin korunma önlemlerini evde de devam ettirmesi, 

32-Sigara kullanımın etkilerinin anlatılmasına, karar verilmiştir. 
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                                       Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN 
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