COVID-19 KAPSAMINDA ULUSAL SINAVLARDA ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER
Ulusal düzeyde yapılan sınavlarda çok sayıda aday ve görevli sınav ortamında kapalı
alanda uzun süre bulunacaktır. Bu nedenle sınav sürecinde aday ve görevlilerin, COVID-19
kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Adaylar ve yakınları
COVID-19 ile ilgili alınan önlemler hakkında sınavı yapan kurum tarafından online olarak
bilgilendirilmelidir.

Bölge Sınav Yürütme Komisyonları ve Bina Sınav Komisyonları tarafından
sınavın yapılacağı okul ile ilgili alınması gereken önlemler
Sınavdan önce alınması gereken önlemler;


Sınav gününden bir gün önce tüm okulun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler)
su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Okulda sık dokunulan yüzeylerin (kapı
kolları, sıralar,masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine özellikle dikkat
edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100
sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit
Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Okul tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik
yapılan alanlar mutlaka havalandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi
Döneminde Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.



Bina Sınav Komisyonu yardımcıları, salon başkanları, gözetmenler ve yedek
gözetmenlerle yapacağı toplantıda, bütün sınav görevlilerinin sosyal mesafe kuralına
(kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uyarak oturmalarını ve tıbbi
maske takmalarını sağlamalıdır. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak COVID19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi vermelidir. Su içmek isteyen kişiler
maskelerini kenarlarında bulunan lastiklerinden tutarak çıkarmalı, maskelerin ağız ve
burnu kapatan ön yüzüne asla dokunmamalıdır. Maskeler yine kenarlarda bulunan
lastiklerinden tutularak takılmalı ve sonrasında eller el antiseptiği ile ovalanmalıdır.



Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya
son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişiler sınav görevlisi
olmamalıdır.

Sınav sırasında alınması gereken önlemler;


Adayların sınav yapılacağı okulun bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az
1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler
alınmalıdır. Adaylar okul binasına alınmadan önce sınav saatini beklerken, COVID-19
açısından sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktalar Bina Sınav Komisyonu
Başkanı, üyeleri veya yedek gözetmenler tarafından COVID-19 açısından Adayların
dikkat etmesi gereken noktalar ile ilgili aşağıdaki metin duyurulacaktır..



“Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle
sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.
Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya
son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan adaylarımız okul girişinde
görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın şikayeti olan adaylarımız sınava
alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin, sınav
görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından büyük
önem taşımaktadır. Okul içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal
mesafe (en az 1 metre, 3-4 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve
maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz.
Başarılar dileriz”



Aday yakınları okul ve okul bahçesine alınmayacaktır. Mümkünse aday yakınlarının
beklemesi için uygun bir alan gösterilebilir. Aday yakınlarının beklerken COVID-19
açısından dikkat etmeleri gereken noktalar Bina Sınav Komisyonu Başkanı, üyeleri
veya yedek gözetmenler tarafından COVID-19 açısından aday yakınlarının dikkat
etmesi gereken noktalar ile ilgili aşağıdaki metin hatırlatılmalıdır.



“Değerli aday yakınları, sınav bitiminde adaylarınızı kapının önünde yığılma
oluşturmayacak şekilde bekleyiniz. Adaylar sınav tamamlanana kadar dışarı
çıkarılmayacaklardır. Bu nedenle sınavın bitişine yakın bir saate kadar daha uygun
bir yerde bekleyebilirsiniz. Sosyal mesafe olan en az 1 metre, 3-4 adımkuralına lütfen
dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz.
Lütfen bu önlemlere uyunuz. İyi günler diliyoruz.”



Adayların sınavın yapılacağı okula ve salona girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az
1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma olmasını engelleyecek önlemler
alınmalıdır.
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dokunulmadan yapılmalıdır. Kontroller sırasında adaylar sosyal mesafe korunarak
alınmalı ve koridorlarda yığılma oluşturmadan adayların salonlara ulaşması
sağlanmalıdır.


Sınava giren adaylardan kesin COVID-19 tanısı olanlar ile kesin COVID-19 tanısı ile
tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanlar okulun giriş
katında bulunan ayrı bir salonda tıbbi maske takılarak sınava alınmalıdır. Bez maske
kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu adaylar tıbbi maskelerini
sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler eğer aday ile 1
metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu
kullanmalıdır.



Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19’u düşündürecek
şikâyetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-19 vakası ile teması olan
adaylar giriş katında bulunan ayrı bir salonda (kesin COVID-19 olan adaylar için
ayrılmış salondan farklı bir salonda) tıbbi maske takılarak sınava alınmalıdır. Bez maske
kullananların maskeleri tıbbi maske ile değiştirilmelidir. Bu adaylar tıbbi maskelerini
sınav süresince çıkarmamalıdır. Salon başkanları ve gözetmenler eğer aday ile 1
metreden daha yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu
kullanmalıdır.



Okul ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.



Sınav salonunda aday ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurulmalıdır.

Sınav sonrasında alınması gereken önlemler;


Adayların sınav sonunda salon ve okuldan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1
metre, 3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler
alınmalıdır.



Sınav salonları her oturum sonrası pencereler açılarak havalandırılmalıdır.



Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.



Sınav sonrasında tüm okulun genel temizliği (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve
deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde
Halka Açık Alanların Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19andemiDonemindeHalkaAcikAlanlarinTemizlikVeDezenfeksiyonu-03052020.pdf

Sınav görevlileri tarafından sınav salonlarında alınması gereken önlemler:


Sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması
sağlanmalıdır.



Adaylar sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım)
korunmasını sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde
alınmalıdır.



Sınav salonunda adaylar sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre) oturtulmalıdır.



Sınav salonlarında sınav evrakı dağıtımı öncesinde salon başkanı tarafından adaylara
sınav konusunda yapılacak açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında
alınacak önlemler konusunda açıklama yapılmalıdır. COVID-19 ile ilgili alınacak
önlemler konusunda aşağıda açıklama metni Bina Sınav Komisyonu Başkanı, üyeleri
veya yedek gözetmenler tarafından açıklama yapılacaktır.



“Değerli adaylarımız, ciddi solunum yolu enfeksiyon belirtileriyle seyreden COVID19 nedeniyle sınav sürecinde almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek
istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikayeti olan
adaylarımız, lütfen salon başkanına bildiriniz. Endişeniz olmasın şikayeti olan
adaylarımız sınava alınacaktır. Şikayeti olanların bilgi vermesi sınav sürecinde sizin,
sınav görevlilerimizin sağlığı ve uyulması gereken tedbirlerin belirlenmesi açısından
büyük önem taşımaktadır. Okul içinde veya bahçesinde sosyal mesafe (en az 1 metre,
3-4 adım) kuralına dikkat ediniz. Sınavın yapıldığı okulda, bahçede, sınav salonunda
ve sınav süresince maskenizi çıkarmayınız. Maskeniz nemlenir/değiştirmeniz gerekir
ise lütfen salon sınav başkanını/gözetmenini elinizi kaldırarak yanınıza çağırınız.
Salon görevlilerimizce size yeni maske verilecektir. Maskenizi çıkarırken maskenin
lastiklerini kullanınız, maskenin dış yüzeyine dokunmayınız, tekrar maskenizi
lastiklerinden tutarak takınız ve el antiseptiği kullanınız. Elinizi yüzünüze
dokundurmayınız. Sağlığınızı önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar
diliyoruz.”



Sınav görevlileri sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4 adım) dikkat etmelidir.



Sınav görevlileri ve adaylar sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına
gitmeli, sınav görevlileri sınav boyunca tıbbi maskeyi takmaya devam etmeli; adaylar
ise yerlerine oturduklarında diğer adaylar ile aralarında en az 1 metre olacak şekilde
mesafe sağlanabiliyor ise sınav başladıktan sonra isteyen aday tıbbi maskesini çıkararak
sınava devam edebilir. Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler

çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler
tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı kapaklı çöp
kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği
kullanılmalıdır. Mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması
sağlanmalıdır.


Sınav evrakı toplanması sonrasında sınav görevlileri el hijyenlerini sağlamalıdır.



Sınav evrakını imzalamak için görevliler kendilerine ait tükenmez kalemi kullanmalıdır.
Görevliler arasında kalem alışverişi yapılmamalıdır.



Engelli adaylara yardımcı olacak görevliler eğer aday ile 1 metreden daha yakın
mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır.



Adayların sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre,
3-4 adım) korunmasını sağlayacak, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler
alınmalıdır.



Sınav salonları pencereler açılarak sınav sırasında ve sonrasında havalandırılmalıdır.

Sınava girecek adayların alması gereken önlemler:


Adaylar okul, sınav salonu ve okul bahçesinde sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4
adım) dikkat etmelidir.



Okul ve sınav salonu girişinde adaylar el antiseptiği kullanmalıdır.



Adaylar sınavın yapılacağı okulda, bahçesinde, sınav salonunda, sınav süresince tıbbi
maske takmalıdır. Maskeler nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske
değiştirme söz konusu ise aday el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı
kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.



COVID-19 temasla bulaşabileceğinden adaylar kendilerine ait kurşun kalem, silgi ve
kalemtraş vb kullanmalıdır. Sınav sırasında adaylar ve sınav görevlileri arasında kalem,
silgi vb alışverişi yapılmamalıdır. Sınav evrakını imzalamak için adaylar kendilerine ait
kurşun kalemi kullanmalıdır.



Adaylar sınav sonunda salon ve okul çıkışında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4
adım) korunmasını sağlayacak, yığılma olmasını engelleyecek şekilde hareket
etmelidir.

