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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : E-24301423-136-29678474 18.08.2021
Konu : 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışında 
              Salgın Şartlarına Hazırlık Çalışmaları 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : a) Genel Müdürlüğümüzün 09.03.2020 tarihli ve 24301423-136-E.5056373 sayılı yazısı.
b) Genel Müdürlüğümüzün 12.03.2020 tarihli ve 21525590-136-E.5409771sayılı yazısı.
c) Genel Müdürlüğümüzün 31.03.2020 tarihli ve 21525590-136-E.6048673 sayılı yazısı.
d) Genel Müdürlüğümüzün 04.08.2020 tarihli ve 24301423-60.02-E.10149983 sayılı yazısı.
e) Genel Müdürlüğümüzün 08.09.2020 tarihli ve 24301423-10.07.02-E.12339865 sayılı yazısı.

  Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılışında, 
salgın  (Covid-19) şartlarına hazırlık çalışmaları kapsamında, yüz yüze eğitim faaliyetlerinin "güvenilir, 
salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortamda" yürütülmesi amacıyla alınması gereken önlemleri içeren 
bilgilendirme esasları ve uygulamaları İlgi (a-b-c)'de kayıtlı yazılarda, "Okulum Temiz" belgelendirme 
programının yürütülmesine ilişkin hususlar ise İlgi (d)'de kayıtlı yazıda yer almaktadır.

Okul ve kurumlarımızda öğrenci, çalışan ve velilerin sağlığının korunması, şartların kurumsal 
kültür içinde yönetilmesi amacıyla İlgi (e)'de kayıtlı yazıda belirtilen "bilgilendirme afişleri" 
http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/salgin-hastaliklardan-korunma-onlemleri-bilgilendirme-afisleri/icerik/255 
adresinde yayımlanmıştır. Kurumsal kültür oluşturma amacı ile hazırlanan bilgilendirme rehberlerine ise 
Bakanlığımızın http://covid19.meb.gov.tr/covid19.html?catNo=11 adresinden ulaşılmaktadır.

Salgın döneminde okulların temizlik ve hijyen şartlarının yönetimi hakkında hazırlanan "Eğitim 
Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi,Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu" Bakanlığımızın 
http://merkezisgb.meb.gov.tr/www/egitim-kurumlarinda-hijyen-sartlarinin-gelistirilmesi-ve-enfeksiyon-
onleme-kontrol-kilavuzu/icerik/244 adresinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Buna göre ; 
a) Okul yönetimleri tarafından, afişlerin ilgili linklerden indirilerek kullanımı, giriş katlarda 

ve/veya öğrenci ve öğretmenlerin yoğun  kullanımına açık olan alanlarda uygun yerlere asılması, 
broşürlerin ise sınıf ve öğretmenler odasında bulundurulması, 

b) Okullarımızın açılışının yapıldığı haftada, okul yönetimleri tarafından öğretmen ve çalışanlara 
10'lu paket halinde maske ve el antiseptiğinden oluşan hijyen kitinin dağıtımının yapılması,  

c) Bakanlığımızca, salgın döneminde hijyen şartlarının sürekliliğinin sağlanması ve temizlik 
hizmetlerinin aksamaması için personel ihtiyacının karşılanmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. 
Okul yönetimleri tarafından mevcut temizlik personelinin iş programının aksamaya meydan vermeyecek 
şekilde düzenlenmesi,

d) Okul ve kurumların salgın döneminde kullanılması gerekli olan el antiseptiği ve cerrahi tip 
maske ihtiyaçlarının temini için Ek-1 ve Ek-2'de yer alan listelerde belirtilen şekli ile malî kaynaklar 
bütün il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir. Bu ihtiyaçların, öncelikle Bakanlığımıza bağlı 
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üretim yapan okul/kurumlardan piyasa şartlarına uygun olarak ekonomik bir biçimde derhal temin 
edilmesi, koruyucu ve önleyici tedbirlerin sürekliliğinin sağlanması,

e) İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri koordinatörlerinin koordinasyonunda, okulum temiz 
denetçileri tarafından temizlik ve hijyen şartlarının periyodik olarak takip ve gözetiminin yapılması 
gerekmektedir. 

Ayrıca İlgi (d)'de kayıtlı yazı ekinde yer alan kılavuzda belirtilen, salgın döneminde hijyen 
şartlarının sağlanması hakkında; öğrenci, veli ve öğretmenlerin bilgilendirilmesi, hijyen kitinin 
bulundurulması, öğrencilerin bir arada bulunduğu derslik, kantin, yemekhane, tuvalet, salon, spor alanı, 
yatakhane, banyo, okul servisi ve okul çevrelerinde temizlik ve hijyen şartlarının sürekliliğinin 
sağlanması amacıyla okul idarelerince gerekli tedbirlerin alınması önemli görülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                  Kemal KARAHAN
                                                                                                                     Bakan a.

                                                                                                                                  Genel Müdür V.

                                                                                                                   

Ek:
    1- Aylık Malî Kaynak Planlama Listesi
    2- I. Dönem Malî Kaynak Planlama Listesi

Dağıtım:
A-B Plânı                


