KONKORDATO KOMİSERLİĞİ EĞİTİMİNDE UYULACAK KURALLAR
Eğitimler Açılmadan Önce Uyulması Gereken Kurallar
1. Eğitimin gerçekleştirileceği görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el
yıkama, tıbbi maske kullanımı, eğitim verilecek sınıf içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılmalıdır.
Yönlendirme ve işaretlenmesi gereken alanlar tespit edilerek işaretleme yapılmalıdır.
2. Kurumlarca eğitim faaliyetlerine başlamadan önce koronavirüs tedbirleri kapsamında binanın
personel ve katılımcılar tarafından kullanılan tüm bölümleri dezenfekte edilmelidir.
3. Tıbbi maske ve eldivenler için tıbbi atık kutuları temin edilmelidir. Eğitim verilecek yerin girişinde,
lavabolarda ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
4. Eğitimciler, eğitim personeli ve diğer personelin bulunduğu birimler ile katılımcılar ve misafirlerin
kullanımına açık olan alanlar sosyal mesafe kurallarına uygun biçimde düzenlenmelidir.
5. Eğitimlerde ateş ölçer, tıbbi maske, kolonya, sıvı sabun ve dezenfektan malzemeleri
bulundurulmalıdır.
7. Kurumlarda klima ve her türlü iklimlendirme sistemleri kullanılmamalı, kullanılması durumunda ise
periyodik olarak dezenfekte edilmeli, filtreleri temizlenmeli veya değiştirilmelidir.
8. Kurum bünyesinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde tıbbi maske kullanımı, hijyen ve sosyal
mesafenin korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb.
malzemeler kullanılmalıdır.
9. Dersliklerin oturma düzeni, katılımcıların arasında en az 1,5 metre olacak şekilde mesafe
oluşturulmalı ve dersliklerin oturma planları her dersliğin kapısına asılmalıdır. Eğitim verilecek
alanlar, katılımcı sayısı ve oturma düzeni gözetilerek belirlenmelidir.
Eğitim Açıldıktan Sonra Uyulması Gereken Kurallar
1. Eğitim süresi boyunca tıbbi maske ve tek kullanımlık eldiven takılır, sosyal ve fiziki mesafe
kuralına uyulur ve tıbbi maskesi bulunmayanlar ve değiştirmek isteyenler için kurumda tıbbi maske
bulundurulur.
2. Eğitim verilen yerlerde ateş ölçer bulundurulmalı, eğitim kurumuna girmeden önce katılımcıların ve
eğitim personelinin ateşi ölçülmelidir. Kurum girişinde ateşinin yüksek olduğu tespit edilenler eğitime
alınmamalıdır.
3. Katılımcılar ya da çalışanlarda hastalık belirtisi görülen veya ateş ölçümünde ateşi yüksek olduğu
tespit edilenlerin en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması için kurum tarafından gerekli önlemler
alınmalıdır.
4. Eğitimin yapılacağı kurumun genel temizliğinde ve eğitime katılacakların kullanacakları sınıfların
ve diğer ortak alanların temizliğinde Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık
Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.
5. Kurumların tuvalet ve lavabolarında sıvı el sabunu, kağıt havlu bulundurulmalı ve bu bölümlerin
temizliğinin periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır. Tuvaletlerde kullanılan tüm sabunluklar ve
kağıt havluluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
6. Eğitimlerinin yapılacağı gün eğitim alanları sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmelidir.
7. Kurumlarda eğitim süreçlerine ilişkin alınacak tedbirlerden kurum sorumludur
8. Ders aralarında kursiyerlerin toplu halde bir arada bulunmamaları için gerekli tedbirler alınmalıdır.
9. Zorunlu olmadıkça asansör kullanılmamalı, kullanılması gerekiyorsa sosyal mesafe kurallarına
uyularak binilmeli, temastan kaçınılmalı ve eğitimlere ziyaretçi kabul edilmemelidir.
10. Kurum ve eğitim salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
11. Eğitim salonlarında katılımcı ve görevli sayısı kadar yedek tıbbi maske bulundurulmalıdır.

