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Aynı sınıfta bulunan diğer öğrenciler 
temaslı kabul edilir ve okula devam eder.

COVID-19 tanısı konulan öğrenci sağlık 
kuruluşunun takibinde olur ve okula devam etmez. 

İlk pozitif vaka çıkan 
sınıftaki tüm öğrenciler 
yakın temaslı kabul 
edilir. Bu öğrenciler 
eve gönderilir ve 5 
gün boyunca temaslı 
takibine alınır. Beşinci 
gün aile onayı alınan 
öğrencilere Covid-19 
PCR testi uygulanır. PCR 
test sonucu negatif 
çıkan öğrenciler okulda 
yüz yüze eğitime devam 
etmeye başlar. Aile 
onayı alınamadığı için 
PCR testi yapılamayan 
öğrencilerin temaslı 
takibi 10 gün boyunca 
devam eder. 

Öğretmen(ler) temaslı kabul 
edilir ve okula devam eder.

Okulda tüm öğretmenler 
temaslı kabul edilir ve okula 
devam eder.

Temaslı öğretmenlerin 14 gün 
boyunca en az 2 ders saati 
arayla ilki okul girişinde olmak 
üzere günde iki kez semptom 
sorgulaması yapılarak ateş 
ölçümleri gerçekleştirilir 
ve bunlar kayıt altına alınır. 
Semptom belirten veya 
yüksek ateşi tespit edilen 
öğretmen sağlık kuruluşuna 
yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun 
değerlendirmesine göre okula 
devam eder veya vaka olarak 
kabul edilir.

Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın diğer öğrencileri, 14 gün boyunca en 
az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak 
ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin 
diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanmalıdır. 

Semptom veya yüksek ateş tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun 
değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Sınıftaki diğer 
öğrenciler temaslı kabul 
edilir, 14 gün boyunca 
en az 2 ders saati arayla 
ilki okul girişinde olmak 
üzere günde iki kez 
semptom sorgulaması 
yapılarak ateş ölçümleri 
gerçekleştirilir ve 
bunlar kayıt altına alınır. 
Semptom belirten veya 
yüksek ateş tespit 
edilen kişiler sağlık 
kuruluşuna yönlendirilir. 
Sağlık kuruluşunun 
değerlendirmesine göre 
kişiler okula devam 
eder veya vaka olarak 
kabul edilir.

Öğretmenin okul dışında riskli 
bir teması yoksa

Öğretmenin okul dışında 
riskli bir teması var ise

10 gün içinde aynı 
sınıfta 2. kez vaka 
çıktığı için sınıf 
öğrencilerinin 
tamamı yakın temaslı 
olarak kabul edilir. 
Bu öğrenciler eve 
gönderilir ve 5 gün 
boyunca temaslı 
takibine alınır. 
Beşinci gün aile onayı 
alınan öğrencilere 
Covid-19 PCR testi 
uygulanır. PCR test 
sonucu negatif çıkan 
öğrenciler okulda yüz 
yüze eğitime devam 
eder. Aile onayı 
alınamadığı için PCR 
testi yapılamayan 
öğrencilerin temaslı 
takibi 10 gün boyunca 
devam eder. 

BİR SINIFTA ÖĞRENCİLERDEN HERHANGİ BİRİNE
COVID-19 POZİTİF TANISI KONULMASI DURUMUNDA

Öğrencinin pozitif vaka 
çıkması durumunda;

Öğretmenin pozitif vaka 
çıkması durumunda;



OKULLARDA COVID-19 POZİTİF VAKA ÇIKMASI
DURUMUNDA YAPILMASI GEREKEN UYGULAMALAR

Temaslı öğretmenler ve pozitif öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, 14 gün boyunca en 
az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak 
ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateş tespit 
edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula 
devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğrenciler temaslı kabul 
edilir ve okula devam eder.  

Diğer öğretmen(ler) temaslı 
kabul edilir ve okula devam eder.

SINIFTA DERS VEREN ÖĞRETMENDE COVID-19
POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA

Öğrenciler temaslı kabul edilir ve okula devam eder. Temaslı 
öğrencilerin 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul 
girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması 
yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına 
alınır. 

NOT:
TEMASLI KABUL EDİLENLER; Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, 14 gün boyunca en az 2 

ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçek-

leştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna yönlendirilir. 

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

YAKIN TEMASLI KABUL EDİLENLER; 10 gün içinde aynı sınıfta eş zamanlı birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki 

tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine 

alınır. Beşinci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler 

okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı 

takibi 10 gün boyunca devam eder. Bu sınıftaki tüm öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

Okuldaki öğretmen veya öğrencilerden birinde COVID-19 vakası çıkması durumunda COVID-19 döneminde yapılan te-

mizliğe ek olarak Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nin “COVID-19 KAPSAMINDA OKULLARDA ALINMASI GEREKEN 

ÖNLEMLER” başlığı altındaki bilgilere göre temizlik yapılır.

COVID-19 tespit edilen öğretmen ve öğrenci, COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’ne göre izole edilerek tedavi 

edilir.

Öğretmen veya öğrencinin ailesinde pozitif bir vaka tespit edildiğinde vakanın tespit edildiği ailedeki öğretmen veya 

öğrenci yakın temaslı kabul edilir.

Okul öncesinde pozitif vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler yakın 

temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi durumunda bu sınıftaki öğrencile-

rin hepsi yakın temaslı olarak kabul edilerek eve gönderilir ve 10 gün boyunca temaslı takibine alınır. 

Servis şoförü/rehber 
personel temaslı kabul 
edilir ve çalışmaya 
devam eder.

SERVİSLERDE, ÖĞRENCİLERDEN BİRİNDE COVID-19
POZİTİF VAKA SAPTANMASI DURUMUNDA


