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Toplantı Sayısı  : 2020/24 

 

KARAR: 

Madde 9) COVID-19 salgın hastalığı önlemleri görüşüldü. 

Yapılan görüşme sonunda: Üniversitemizde COVID-19 salgın hastalığına ilişkin alınacak önlemlerin aşağıdaki 

şekilde uygun olduğuna katılanların oy birliği ile karar verildi. 

 

1. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının çalışanlar (temizlik, çay ve güvenlik hizmetlileri dahil) ve 

ziyaretçiler tarafından yüklenmesi sağlanacak ve kapı girişlerinde güvenlik personeli tarafından 

kontrol edilecektir. 

2. Üniversiteye giriş yapan herkesin ateş kontrolü yapılacaktır. 

3. Kargo-Kurye teslimatları için Kartal Yerleşkesi A Blok 2. giriş kapısında kurulan kargo kabul 

noktasında gelen kargolar dezenfekte edilerek teslim alınacak, diğer yerleşkelerimizde kargo 

görevlileri bina içerisine alınmadan giriş bölgelerinde kargo teslimatı yapılacaktır.  binalarımızın giriş 

bölgelerinde ayrı bir yer açılması ve burada dezenfekte edildikten sonra sahiplerine teslim edilmelidir. 

Kargo şirketleri elemanlarının binalara, katlara girmesi engellenecektir. 

4. Çok zorunlu haller dışında Üniversite Yerleşkelerine ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 

5. Gelen ziyaretçi olursa, ziyaretçi bina dışında karşılanmalı, ateşleri ölçülmeli, maskeli olup olmadığı 

mutlaka kontrol edilmeli, gerekirse yeni bir maske verilerek ziyarete izin verilmelidir. 

6. Temizlik personelleri için düzenli olarak Covid-19 testi yapılacaktır. Test sonuçları ilgili şirket 

tarafından düzenli olarak Genel Sekreterliğimize iletilecektir. 

7. Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavları için daha önce alınmış olan önlemlerin 

uygulanacaktır.  

a. Öğrenciler arasında sosyal mesafenin korunmasına,  

b. Sınav alanına giriş yapan personel ve öğrencilerin ateş ölçümünün yapılmasına, 

c. Sınav alanına maskesiz öğrenci ve personel alınmamasına,  

d. Sınav alanında el dezenfektanları bulundurulmasına,  

e. Sınav esnasında ambulansın hazır bulunmasına,  

8. 2020-2021 Güz dönemi ders kayıtları ve ders seçmeleri uzaktan yapılacak olup, gerekirse öğrenciler 

ile görüşmeler ders danışmanları tarafından belirlenecek ve ilan edilecek zoom vs. uygulamalar 

üzerinden “ofis/danışma/görüşme” faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecektir.  

9. Tüm yerleşkelerde maske ve mesafe konusu dikkatle izlenecek, denetlenmesi sağlanacak ve Genel 

Sekreterliğe raporlanacaktır. Hiçbir Üniversite mensubu veya öğrencinin bina içinde maskesiz 

dolaşmasına izin verilmeyecektir. Bu konuda Güvenlik Görevlilerinin gerekli uyarıyı yapabilmesi için 

gerekli bilgi/belge ve donanım kendilerine sağlanacaktır. 

10. Üniversitemiz Kartal Yerleşkesi A Blok girişi önüne Termal Kamera kurulacaktır. 
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