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Kapsam
• Bu rehber tüm öğrencilerin, akademik-idari personelin ve ziyaretçilerin
uymaları gereken kuralları, güvenli davranışlarını ve pandemi dönemi
için çalışma koşullarında yapılan düzenlemeleri içeren bir rehberdir.
• Kampüste ve diğer tüm birimlerde çalışma koşullarını Covid-19
tedbirlerini destekleyecek şekilde hazırlanmıştır.
• Tüm personelin bu rehberdeki kurallara uyması gerekmektedir.
• Akademik ve idari personele, uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi
esnek çalışma yöntemleri belirlenmeli, ofislerde güvenli mesafe
oluşacak şekilde düzenleme yapılmadır.
• Esnek çalışma sisteminde kimin ne şekilde çalışacağı her ayın 5’ine
kadar ilgili Dekanlık, Müdürlük ve Başkanlıkça belirlenerek Rektörlüğe
bildirilecektir. İlgili Dekanlık, Müdürlük ve Başkanlık tarafından tüm
personelin E-devlet üzerinden belirli aralıklarla HES kodu ile taraması
yapılmalıdır.
• Yurtlarda, yatakhanelerde, ortak yaşam alanlarında öğrencilerin ve
personelin belirlenen kurallara özenle uyması zorunludur.
• 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, hamile ve engelli kadrosundaki
personeller yeni bir karar alınıncaya kadar birim amirleri inisiyatifinde
evden çalışabileceklerdir.
• Covid-19 tanısı konulan çalışanlarımızın bilgisi, olası temasta bulunduğu
kişilerde gerekli tedbirlerin alınabilmesi için ivedilikle bağlı oldukları
birime ve Covid-19 Komisyonuna kesinlikle bildirilecektir.
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Genel Kurallar
• Üniversite bünyesindeki tüm birimler; Covid-19 tedbirleri ve pandemi
sürecinde almak istediği farklı kararları Covid-19 Komisyonun bilgisi ve
onayı dahilinde alacaktır.
• Güvenli (Fiziki) mesafe (1,5 metre), Maske kullanımı ve Hijyen
kurallarına özenle uyulacaktır.
• Yurt dışından gelen veya olası temaslı riski olan Akademik/İdari
personel 14 gün kuralına kesinlikle uymalı ve personelin bağlı
bulunduğu ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Covid-19 komisyonuna
bilgi verilmelidir.
• Öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ateş, tat ve/veya koku
almada bozukluk, ishal, burun akıntısı ve benzeri şikayetleri olanlar işe
gelmemeli, birim amirlerine ve idareye hemen haber vermelidir.
• Dış kaynaklardan (farklı firma) gelen ve ekip/ekiplerle birlikte bir
saatten daha fazla çalışacak olanlardan uzun süre (1 kaç gün veya hafta)
çalışacak olan teknik elemanların (cihaz kurulumu, boyacı, elektrikçi,
tesisatçı vb.) HES kodu istenmeli ve E-devlet üzerinden kontrolleri
yapılmalıdır. Fiziki mesafeye (1,5 metre), maske kullanımına, hijyen
kurallarına riayet etmeleri sağlanmalı ve ilgili birim tarafından
gözetimleri yapılmalıdır.
• Yemekhanelerde masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak
şekilde (tercihen 2 metre) ve 1 kişi oturacak şekilde düzenlemiştir.
Yemekhaneler 11:30 – 14:00 saatleri arasında yemek hizmeti
verilecektir.
• Tüm Akademik ve İdari personelin 2019-2020 yılı için geçerli olan yıllık
izinlerinin ilgili izin yılı içinde kullanılması gerekmektedir. Kullanılmayan
izinler bir sonraki yıla devredilmeyecektir.
• İlgili kişilerin tümü o anda kampüste bulunuyor olsalar bile, ofislerde
veya toplantı odalarında güvenli mesafenin sağlanamayacağı
durumlarda yüz yüze toplantı yapılması yerine dijital ortamda toplantı
tercih edilmelidir.
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Alınan Kararlar
İstanbul Medipol Üniversitesi olarak idari-akademik personellerimizin,
ailelerinin ve öğrencilerimizin sağlığının korunması önceliğimizdir. Bu
kapsamda Pandemi sürecinde gösterilen hassasiyetimize devam etmeli ve
genel kurallar çerçevesinde Üniversitemiz genelinde aşağıdaki kararlar
uygulanmalıdır.
• Üniversite Kampüslerine giriş yapan tüm akademik-idari personele ve
misafirlere koruyucu maske verilecektir.
• Tüm yaşam alanlarında maske kullanılması zorunludur.
• Maske kullanımını azaltması ve virüsün yayılımını artırması riskleri
nedeni ile kampüs içerisinde sigara içilmeyecektir.
• Maske, fiziki mesafe, el hijyenine özenle uyuma devam edilecektir.
Kurallara uymayanların tespiti halinde Covid-19 komisyonuna bilgi
verilmelidir.
• El ile sık temas edilen ortak alanlardaki yüzeyler mutfak, mal kabul
alanı, depolar vb. tüm alanların belirli periyotlarla dezenfeksiyonu
yapılacaktır.
• Belirli noktalarda el dezenfektanı bulundurulacaktır.
• Kapalı alanlarda camlar mümkün olduğu kadar açık tutulmalı ve doğal
havalandırma sağlanmalıdır.
• Kat mutfaklarAsansörler mümkün oldukça kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde en fazla 2 kişi olarak kullanılmalıdır.
• ında fiziki mesafeye dikkat edilecek ve tek kullanımlık karton bardaklar
tercih edilecektir.

Kampüste Pandemi Dönemi

Alınan Kararlar
• Kampüste hizmet veren firmalar (yeme-içme, kuaför hizmeti) Sağlık
Bakanlığının talimatlarına uygun şekilde kullanımına devam edilecek ve
gerekli denetimleri yapılacaktır.
• Spor alanları kullanıma kısıtlı olarak açılacaktır.
• Kampüs içerisine mümkün mertebe misafir kabul edilmeyecektir.
Misafir kabul edildiği durumlarda 2 kişiden fazla misafir/ziyaretçi kabul
edilmemeli, gelen misafir/ziyaretçiler konusunda güvenlik bilgi verecek
ve böylelikle oluşabilecek rastgele dolaşmalar ve ortam yoğunluğu
azaltılacaktır.
• Akademik personel HES uygulaması üzerinden zorunlu izolasyonda ise
ders verme zorunluluğu bulunmamaktadır.
• Yüz yüze eğitimlerde fiziki mesafeye dikkat edilmeli, fiziki mesafenin
sağlanamayacağı kalabalık sınıflar gruplar halinde derslerine devam
etmelidir.
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Personel Servislerinde Alınan Önlemler ve Uyulması
Gereken Kurallar
• Servislerde şoför ve yolcuların maske takması zorunludur.
• Servisi beklerken, servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına
uyulmalıdır.
• Servis taşıma kapasiteleri ve oturma düzenleri güvenli ve sosyal mesafe
korunacak şekilde düzenlenmiştir. Her ikili koltuğa bir kişi oturacaktır.
• Servis şoförleri her servis öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte edecek,
servisi havalandıracak ve araç içi temizliği sağlayacaktır.
• Servisler haftalık olarak iç ve dış detaylı temizliği yapılacak ve ellerin sık
dokunduğu yüzeylerin belirli periyotlarla dezenfekte edilecektir.
• Serviste klima yerine doğal havalandırma tercih edilecektir.
• Servislerde el dezenfektanı bulundurulacak, maskesiz kimse servise
alınmayacaktır.
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Mescitlerde Alınması Gereken Önlemler
• Mescitlerin (fiziki mesafe ve şahsi seccadesi ile) Sağlık Bakanlığının
talimatlarına uygun şekilde kullanımına devam edilecektir ve gerekli
denetimleri yapılacaktır.
• Mescit girişinde el dezenfektanı bulundurulmalıdır.
• Mescide yalın ayak kesinlikler girilmemelidir.
• Mescide girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske
çıkarılmamalıdır.
• Abdest alırken ve namaz kılarken sosyal mesafeye (en az 1 metre)
uyulmalıdır.
• Mescit içerisindeki kitaplar okunmadan önce eller antiseptikle ovulmalı,
kullanım sonrası yeniden antiseptik kullanılmalı, aksi halde ortak kitap
kullanılmamalıdır.
• Ortak kullanımda olan tespih, takke, rahle vb. kaldırılmalıdır.
• Seccade kişiye özel olmalıdır.
• Mescit en az günde bir defa temizlenmeli ve sık sık havalandırılmalıdır.
• Mescitlerden terlikler kaldırılarak kişisel havlu kullanılması
sağlanmalıdır.
• Mescitte bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, abdest alınan
yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Abdest alınan yerlerde tek
kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları
çalıştırılmamalıdır.
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Öğrenci Yurtlarında Alınan Genel Kurallar
• Covid-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el
yıkama, maske kullanımı ve yurtlarda uyulması gereken kurallar)
asılmalıdır. Yurtların girişinde ve yurt katlarında el dezenfektanı
bulundurulmalıdır.
• Yurt içinde maskesiz dolaşmak kesinlikle yasaktır.
• Öksürük, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, ateş, tat ve/veya koku
almada bozukluk, ishal, burun akıntısı ve benzeri şikayetleri olanların
yurt idaresine hemen haber vermesi, hiçbir şekilde derslik ve diğer
ortak kullanılan ortamlara gitmemesi, tıbbi maske takılarak Covid-19
yönünden değerlendirilmek üzere Sağlık Kurumuna yönlendirilmesi
sağlanmalıdır.
• Covid-19 temaslı/tanılı öğrenci ile aynı odayı paylaşan
öğrenciler/öğrencinin tıbbi maske takması sağlanmalı ve izole
edilmelidir. Covid-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle
havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında su ve deterjanla
temizlenmelidir.
• Yurt giriş kapısında çalışanların ve öğrencilerin ateş kontrolleri ve
semptom kontrolleri yapılmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve
yüz koruyucu kullanmalıdır.
• Varsa yurt girişlerinde parmak okuma sistemi kaldırılmalı, sadece yüz
tanıma sistemi kullanılmalıdır.
• Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin
her kullanımdan sonra temizliği yapılmalıdır.
• Fiziki mesafeyi belirten bantlar lobiye, turnike önüne, kantin masasının
önüne, revire, etüd odalarına, hobi mutfağına, yemekhaneye ve
çamaşırhaneye yapıştırılmalıdır.
• Yurtlarda grup toplantıları veya etkinlikleri Covid-19 salgını süresince
sosyal mesafe kurallarına uygun olarak havalandırma koşulları uygun
olan alanlarda yapılmalıdır.
• Ayakkabı ve bavullar yurt girişlerinde dezenfekte edilecektir.
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Yurt Yönetimi Tarafından Yurtlarda ve İdari Ofislerde
Alınması Gereken Önlemler
• Yurtlarda idari ofislerde masalar ve sandalyeler arası mesafenin en az 1
metre olması sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır.
• Çalışma süresince el hijyenine dikkat edilmelidir.
• İdari ofislerin pencereleri açılarak odaların sık havalandırılması
sağlanmalıdır. Havalandırma sistemi temiz hava sirkülasyonunu
sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve
filtre değişimleri teknik servisin sorumluluğunda yapılmalıdır.
• Yurtlarda bulunan ofislerde genel kurallara uyulmalıdır.
• Okuma ve çalışma salonlarında öğrencilerin su dışında içecek ve yiyecek
tüketmesine izin verilmemelidir. Okuma ve çalışma salonlarında
öğrenciler, birbirleriyle yapacakları kitap alışverişi, kaynak bulma, kitap
arama gibi işlemler sırasında sosyal mesafeyi korumaları konusunda
uyarılacaktır.
• Asansörler mümkün oldukça kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde en
fazla 2 kişi olarak kullanılmalıdır.
• Kurye, kargo görevlisi, aile bireyleri, yakınları, arkadaşları vs. gibi kişiler
yurda giriş yapmamalıdır. Yurdun lobisine öğrenci dışında kimse
alınmayacaktır.
• Ortak kullanım alanlarında fiziki mesafe kuralına dikkat edilecek,
ortamların sık sık havalandırılması sağlanacaktır.
• Bina temizliği düzenli olarak yapılmalıdır. Sık dokunulan yüzeylerin
(tuvalet klozetleri, kapı kolu, elektrik düğmeleri, bilgisayar klavyeleri,
masalar) dezenfekte edilmelidir.
• Öğrencilerin yurt yönetimi ile görüşme sağlayabilmesi için, önünde cam
veya plastik bariyer bulunan resepsiyon oluşturulmalı, öğrencilerle
detaylı görüşme gerektiren haller için ise yönetim ofisinde görüşme
sağlanmalıdır.
• Çamaşır fişi satışı online sağlanmalıdır.
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Yatakhanelerde Alınması Gereken Önlemler
• Covid-19 kapsamında yurt yatakhanelerinde kalacak öğrenci sayısı
yeniden gözden geçirilmeli ve mümkün olan en az öğrenci ile hizmet
vermeye devam etmelidir.
• Mümkün olduğu sürece öğrencilerin oda değişikliğine izin
verilmemelidir.
• Aynı odada kalan öğrenciler dışında farklı kişilerin bulunmasına izin
verilmemelidir
• Yatakhanelerde sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde
bulundurulmalıdır.
• Yatakhanelerde sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şekilde eşya
ve dolapların düzenlenmesi yapılmalıdır.
• Yatakhanelerde yataklar arası en az 1 metre olmalıdır. Mümkünse ranza
kullanılmamalıdır.
• Yatakhaneler yeterli ve düzenli şekilde havalandırılmalıdır.
• Odalarda kalan öğrenci sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo
olanağı sağlanmalıdır.
• Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, bataryalar,
tırabzanlar, asansör, aydınlatma sistemleri gibi sık dokunulan düğmeler,
telefon ahizesi, TV kumandası vb.) ve ortak kullanım alanlarındaki
tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez yapılmalıdır.
• Yurtta odaların 2 şer kişilik olarak yerleştirilmeli, dört kişilik odalara
isteğe bağlı olarak test sonuçlarını ibraz etmek şartıyla üç kişi
yerleştirilebilir. (testlerin tekrar aralığı 7-14 gün olmalı)
• Yurtta yeterli sayıda karantina odası (yatakhane) ayrılmalıdır. (Belirli bir
katta; aynı odada birden fazla pozitif kişi kalabilir)
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Yemekhanelerde Alınması Gereken Önlemler
• Yemekhane girişlerine el dezenfektanı konulmalıdır.
• Yemekhanelerde masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak
şekilde (tercihen 2 metre) ve 1 veya 2 kişi çapraz oturacak şekilde
düzenlenmelidir.
• Yemek alanlarında sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak düzenleme
yapılır. Gerekli durumlarda yemek saatleri uzatılarak sosyal mesafe
sağlanacak şekilde aynı anda kullanım seyreltilir.
• Yemekhanede tek kullanımlık tabak ve malzeme kullanılacaktır,
mümkün değil ise yemek servisinde kullanılan tüm araç gereçler her
kullanım sonrasında en az 60 °C de bulaşık makinesinde yıkanmalı ve bir
sonraki kullanıma kadar temiz bir yerde muhafaza edilmelidir. Paket
servisleri yapılabilecektir.
• Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20
saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin
kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren
düzenlemeler yapılmalıdır.
• Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, nar ekşisi vb. ürünler
kaldırılmalı, tuz, su ve baharatlıklar tek kullanımlık şekilde verilmelidir.
• Ekmekler paketli rol ekmek şeklinde verilmelidir.
• Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve
maske takmalıdır.
• Masada yeme ve içme dışında kesinlikle maske takılmalıdır.
• Kantinin tamamen plastik veya cam ile kapatılıp öğrencinin ürünlerle
teması engellenmelidir.
• Ödeme noktalarında temassız ödeme tercih edilmeli veya temaslı
ödemelerde her kullanım öncesi öğrencinin alkol bazlı el dezenfektanı
ile el hijyeni sağladığından emin olunmalıdır.
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Kapalı spor salonlarında Alınması Gereken Önlemler
• Pandemi süresince yurtlarda yer alan kapalı spor salonları randevu
sistemiyle, sınırlı sürede sınırlı öğrenciyle çalışmaya devam etmelidir.
Öğrenciler randevu saatine uymalıdır.
• Spor salonlarında uyulması gereken kurallar salonun girişine asılmalıdır.
• Spor salonundaki kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde
sınırlandırılmalıdır.
• Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal
mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.
• Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2
metre olacak şekilde yerleştirilmelidir.
• Yakın temas gerektiren sporlar ile takım halinde yapılan grup
egzersizleri ve sporları yapılmamalıdır.
• Spor salonu içinde öğrenci ve personel maske takmaya devam etmelidir.
Yüksek efor gerektiren sporlar masek ile nefes alıp vermeyi
zorlaştırabileceği için yapılmamalıdır.
• Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek
kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmalıdır.
• Spor salonuna giderken kişisel malzemeler götürülmelidir.
• Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el dezenfektanı
kullanılmalıdır.
• Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık
dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara
dokunulduğunda el dezenfektanı kullanılmalıdır.
• Spor salonu, düzenli aralıklarla temizlenmeli ve sık sık
havalandırılmalıdır.
• Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan spor salonlarıyla ilgili uyarılar
dikkate alınmalıdır.

