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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
COVID-19 ile İlgili Alınan Önlemler ve Yapılan Çalışmalar
Üniversite yerleşkesinde 13/03/2020 tarihinde başlatılan
hakkında bilgi:

temizlik işlemleri

 Tüm ofisler her gün 5 litre suya 1 adet clorsept tablet ile detaylı toz alımı
yapılmakta, özellikle kapı kolları, cam kolları, lamba anahtarları ve klavyeler
silinmektedir.
 Temizlik personeli her akşam ofislerde kullandığı temizlik bezini şeflerine sayılı
şekilde teslim edip, ertesi gün vardiyasında yeni temizlik bezlerini alıyor,
(Pazartesi, Çarşamba ve Cuma yeşil renk, Salı, Perşembe mavi renk bez
kullanılıyor.
 Sandalye ayakları kırmızı bez ile farklı personel siliyor, ayrıca bu personel
çamaşır suyu ile hazırlanmış solüsyon ile ortama paspas atıyor.
 Temizlik yapılan Paspas püskülleri akşam temizlik sonunda çamaşır suyuna
yatırılıyor ve ertesi güne temiz bir şekilde hazırlanıyor.
 Tüm sınıflar clorsept tabletle hazırlanmış solüsyonlarla silinip yıkanıyor kapıları
kilitleniyor. (duvarlar, zemin, tüm sandalye, masa, yazı tahtası, çöp kovaları,
cam önleri, kapı kolları, lamba anahtarları)
 Tuvaletler mevcut kimyasallar ile temizleniyor zemin Yıkaması ve diğer
detaylar çamaşır suyu yoğunlukta yapılıyor.
 Wc Kabin kapı kolları ve ana giriş kapı kolları tabletle hazırlanmış solüsyonla
sarı bez yardımıyla siliniyor, aynı şekilde akşam teslim edilip yıkanmış temiz
şekilde ertesi gün yeniden teslim alınıyor.
 Kullanılmayan WC. lerin genel temizliği yapılıp kilitlendi. Açık olan wc temizliği
detaylı şekilde yapılıyor.
 Gündüz vardiyasında sürekli wc kontrolleri yapılıyor.
 Tüm personel eldivenle çalışıyor.
 Tüm çöp poşetleri kesinlikle değiştiriliyor, devirme işlemi yapılmıyor.
 Asansörler merdiven korkulukları solüsyonla sık sık temizleniyor.
 Tüm atölyeler marangozhane, demir atölyesi, sera, bıldırcın üniteleri tabletle
hazırlanmış solüsyon ile temizliği yapıldı.
 Kütüphane tüm raflar korkuluklar asansör detaylı temizlikleri yapıldı.
 Dış çevre tüm banklar ana giriş kapıları temizliği yapıldı.
 Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Daire Başkanlığına Üniversite
Yerleşkesinin dezenfekte edilmesi için 14/03/2020 tarihinde yazılı talepte
bulunuldu. Ayrıca bu konuda Etimesgut Belediyesi Belediye Başkan
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Yardımcısı ile görüşülerek Yerleşkenin dezenfekte edilmesi için talepte
bulunuldu,
2 adet Akülü (Pulvazitör) ilaçlama makinaları alındı. Tüm kampüs
dezenfeksiyon uygulaması yapılmasına başlandı.
Üniversitelerimizdeki hizmette kullanılan resmi araçların tamamı ilaçlanarak
dezenfekte edildi.
Öğrenci ve personelin dikkatini çekmek üzere, El yıkama talimatları, afiş ve
sticker yapıldı tüm wc aynaları-kapı arkalarına yapıştırıldı,
Hukuk (a,b,c) ana girişlere el dezenfektanları takıldı.

Temizlik çalışmaları aşağıdaki program dahilinde, her gün rutin olarak
yapılmaktadır;

















Tüm ofisler her gün 5 litre suya 1 adet clorsept tablet ile detaylı toz alımı
yapılmakta özellikle kapı kolları cam kolları lamba anahtarları
ve klavyeler silinmekte,
Tüm personel her akşam ofislerde kullandığı bezi şeflerine sayılı şekilde
teslim ediyor ertesi gün vardiyasında geldiğinde yeni bezlerinin alıyor
(pazartesi çarşamba cuma yeşil renk bez salı perşembe mavi renk bez
kullanılıyor - sandalye ayakları kırmızı bez ile siliniyor ayrı personel siliyor bu
personel çamaşır suyu ile hazırlanmış solüsyon ile paspas atıyor)
Paspas püskülleri akşam temizlik sonunda çamaşır suyuna yatırılıyor ertesi
güne hazırlanıyor,
Tüm sınıflar clorsept tabletle hazırlanmış solüsyonlarla (duvarlar, zemin,
tüm sandalye, masa, yazı tahtası, çöp kovaları, cam önleri, kapı kolları
,lamba anahtarları) silinip yıkanıyor kapıları kilitleniyor,
Tuvaletler mevcut kimyasallar ile temizleniyor zemin Yıkaması ve diğer
detaylar çamaşır suyu yoğunlukta yapılıyor,
Wc Kabin kapı kolları ve ana giriş kapı kolları tabletle hazırlanmış
solüsyonla sarı bez yardımıyla siliniyor aynı şekilde akşam teslim edilip
yıkanmış temiz şekilde ertesi gün yeniden teslim alınıyor,
Kullanılmayan wc genel temizliği yapılıp kilitlendi açık olan wc temizliği
detaylı şekilde yapılıyor,
Gündüz vardiyasında sürekli wc kontrolleri yapılıyor,
Tüm personel eldivenle çalışıyor,
Tüm çöp poşetleri kesinlikle değiştiriliyor kesinlikle devirme işlemi
yapılmıyor,
Asansörler merdiven korkulukları solüsyonla temizleniyor,
Tüm atölyeler marangozhaneye demir atölyesi sera bıldırcın tabletle
hazırlanmış solüsyon ile temizliği yapıldı,
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Kütüphane tüm raflar korkuluklar asansör detaylı temizlikleri yapıldı,
Dış çevre tüm banklar ana giriş kapıları temizliği yapıldı.
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Başkent Üniversitesi 2020-21 Güz Yarıyılı Covid19 Pandemisi Önlemleri
Başkent Üniversitesi 2020-21 Güz yarıyılında: devam eden pandemi koşulları nedeni
ile sosyal etkinliklerini Yükseköğretim Kurulu kararları doğrultusunda aşağıda
belirlenmiş kurallara göre yürütecektir.
Covid-19’dan korunma önlemleri aşağıda ki ilkeler doğrultusunda yürütülecektir:
1. İnsanlar arasındaki fiziksel mesafe korunacaktır
2. Kalabalık azaltılacaktır.
3. Tüm açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu olacaktır.
4. Maske kullanımında ağzı ve burnu örtecek bir biçimde maske kullanımı
zorunludur.
5. Öğrencilerde ve çalışanlarda hastalık belirtilerin ve tanı konulan Covid-19
vakaları yakından izlenecektir.

Spor salonlarında alınacak önlemler
.
Spor salonlarında uygulanacak kurallar, spor tesislerinin ve yüzme havuzlarının
kullanımı ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğde açıklanan kurallara
göre belirlenmiştir.
1. Futbol, basketbol ve squash gibi fiziksel temas gerektiren spor
aktivitelerine, iç veya dış mekânda olmasına bakılmaksızın izin verilmeyecektir.
2. Aikido, tekvando, kendo ve karate gibi dövüş sporları ise fiziksel temas olmadan
yapılabilecektir.
3. Spor yapmak isteyenler mümkün olduğu ölçüde dış mekânları kullanacaktır.
4.Bireysel egzersiz aletleri, iç mekân koşu parkuru,kortlar, soyunma odaları ve yüzme
havuzunun kullanımı randevu usulü ile olacaktır.
5. Aletler ve tesisler düzenli olarak temizlenecektir.
6.Spor yapanlar arasındaki fiziksel mesafeye azami önem verilecektir.
7.Spor aktiviteleri sırasında da maske kullanımı zorunludur.
8.Grup fitnes dersleri çevrim içi olabileceği gibi fiziki mesafeyi sağlayacak kapasite
sınırlamasıyla spor salonunda da yapılabilecektir.

Öğrenci kulüp ve toplulukların da alınacak önlemler
Öğrenci kulüp ve topluluklarının, her türlü toplantısı ile seminer ve çalıştay gibi
etkinlikler çevrim içi yapılacaktır.
Çalışma grupları, sosyal amaçlı birliktelikler sırasında oluşacak gruplar olabilecek en
küçük ölçüde yapılmalıdır.
Her durumda aralarında fiziksel mesafe korunacaktır.

Hava şartlarının uygun olması durumunda bu tür toplantılar açık alanlarda (Sanat
kafe, Livadi, Parsy , Teras Kafe gibi kafeler)iyapılacaktır

Yurtlarda alınacak önlemler
Tüm binalarda bina içinde ve dışında ve servis araçlarında sürekli maske takmak
zorunludur.
Yemek yeme sırasında olduğu gibi maske takılamadığı durumlarda da
fiziksel mesafenin korunması zorunludur
Tütünsüz kampüs uygulamasına geçilen Başkent Üniversitesin de tüm kampüste
sigara kullanım alanları belirlenmiştir.
Sigara içimi sırasında maske çıkarıldığı ve dumanın üflenmesiyle damlacıklar
uzaklara yayılabildiği için sigara içme alanındaki fiziksel mesafenin en az 3 metre
olması gerekir.
Öğrenciler kendi odaları dışında her yerde maske kullanmak ve tüm ortak alanlarda
fiziksel mesafeyi korumak zorundadır.
Toplantı, oyun, TV odaları gibi ortak alanlar kullanıma kapalı olacaktır.
Ortak mutfaklar ve çamaşır odaları düşük yoğunluklu olarak servis verecektir.
Yurt binalarına ve yurt odalarına ZİYARETÇİ KABUL EDİLMEYECEKTİR
Kütüphanede alınacak önlemler
Başkent kütüphanesi tüm öğrenci ve personele açık olarak hizmet verecektir.
Dış kullanıcıların kütüphaneye girişine izin verilmeyecektir.
Kütüphane kullanıcıları sürekli olarak maske takacaklardır.
Grup çalışma odaları fiziksel mesafe gözetilerek ve randevu ile kullanıma açılacaktır.
Çalışma salonlarında da oturma kapasitesi sınırlandırılmış olup aşırı yoğunlukta
randevu ile kullanıma açılacaktır.

Değişebilecek koşullarda bu planlamalarda da değişiklikler yapılması zorunlu
olacaktır
Başkent Üniversitesi içinde bulunduğumuz bu zor dönemde öğrencilerinin ve
çalışanlarının göstermekte olduğu işbirliği ve anlayış için teşekkür eder.
BaşkentÜniversitesi

