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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 24301423-136-E.5056373 09.03.2020
Konu : Okullarda Eş Zamanlı Hijyen
              Uygulaması
 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi      : a) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2020 tarihli ve 24301423-136- 
                  E.2266518 sayılı yazısı.

b) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.02.2020 tarihli ve24301423-136- 
                  E.2642757 sayılı yazısı.

c) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 05.02.2020 tarihli ve 24301423-136- 
                  E.2642824 sayılı yazısı.

d) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 13.02.2020 tarihli ve 24301423-136- 
                  E.3251741 sayılı yazısı.

 Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde görülerek hızla yayılan Covid-19 ve diğer 
solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol 
önlemlerinin alınması için  ülkemizde Sağlık Bakanlığı koordinesinde gerekli çalışmalar 
yürütülmekte olup, okul ve kurumlarımızda bu kapsamda alınması gereken önlemleri içeren 
bilgilendirme esasları Bakanlığımızın ilgi (a), (b), (c) ve (d) yazılarında yer almaktadır.

Bakanlığımızca, solunum yolları enfeksiyonları ve  küresel ölçekteki virüs tehditlerine 
karşı okullardaki hijyen çalışmalarının daha etkin ve kapsamlı bir program çerçevesinde eş 
zamanlı olarak gerçekleştirilerek, okullarda el temasının olduğu bütün alanlarda eğitim 
dışındaki saatlerde dezenfekte çalışmalarının yapılması gerekli görülmektedir.

Bu itibarla, okulların dezenfeksiyonu için gerekli olan hijyen solüsyonu ihtiyacı, 
hipoklorit esaslı yüzey dezenfektan üretimi yapan ek listede yer alan Bakanlığımız Mesleki 
ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 38 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 
öncelikli olarak karşılanması planlanmaktadır. 

Bu süreçte, teknik ve hizmet yeterliliğini geliştiren kimya teknolojisi alanı bulunan 
diğer mesleki ve teknik eğitim okullarının da il millî eğitim müdürlüklerince uygun görülmesi 
halinde ekte yer alan listeye eklenerek planlamaya dahil edilmesi uygun görülmektedir. 

Buna göre;
a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İl İSGB)  tarafından 

okul bazlı dezenfeksiyon malzemesi ihtiyaç yönetiminin koordine edilmesi,
b) Dezenfektan üretimi yapan okullar tarafından, belirlenen ihtiyaçlarının okullara 

teslim edilecek şekilde karşılanması,
c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü maddesinin (e) bendine uygun olarak, İl 

Millî Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesince belirlenen dezenfektan ihtiyacına göre 
açılan siparişlerin mali şartlarının yönetilmesi,

d) İl Millî Eğitim Müdürlüğünce, dezenfektan siparişi için ödenek ihtiyaçlarının tespit 
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edilmesi ve okulların bağlı bulunduğu ilgili Genel Müdürlüklerin 03.02. bütçe tertibinden 
talep edilerek karşılanması,

d) Okullarda, eğitim yapılmayan zamanlarda; sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, 
klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeylerin haftada en az bir kez 
solüsyonlar ile dezenfekte edilmesi, 

e) Okullarda, dezenfeksiyon sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen 
odaları, idari odalar, tuvaletler, laboratuvar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırılarak 
eğitime hazır hale getirilmesi,

f) İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile okullarda öğretmen, 
öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması,

g) Bakanlığımız Dijital Eğitim Platformu EBA'da açılan Koronavirüs bilgilendirme ve 
bilinçlendirme alanında yer alan eğitim içeriklerinin; öğretmen, öğrenci ve velilerin toplu 
gösteriler ile erişimine açılması,

h) İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde görevli sağlık hizmetleri sorumlusu ve 
okul sağlığı denetim komisyonu üyelerince, dezenfeksiyon işlemlerinin takip edilmesi, 
sürecin izlenmesi, kimya ve biyolojik tehlikeler hakkında izleme ve gözetimin yapılması 
gerekli görülmektedir. 

Bulaşıcı hastalıklar ve hijyen şartları konusunda; öğrenci, veli ve öğretmenlerin 
bilgilendirilmesi; öğrencilerin bir arada bulunduğu derslik, kantin, yemekhane, tuvalet, salon, 
spor alanı, yatakhane, banyo, okul servisi ve okul çevrelerinde temizlik ve hijyen şartlarının 
okul idarelerince sağlanması, şartların hassasiyetle yönetilmesi önemli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

                                                                                                                   İsmail ÇOLAK
                                                                                                                     Bakan a.

                                                                                                                           Genel Müdür

                                                                                                                   

Ek : Sipariş Açılacak Okul Listesi
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