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COVİD-19 KAMPÜS GİRİŞ PROSEDÜRÜ 

 

Amaç 

Covid-19 salgın döneminde, İstanbul Ticaret Üniversitesi de hastalıktan korunmayı, korunmaya yönelik 

hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla kurum  içine 

girilerin belirtilmesidir. 

Kapsam 

İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanları, dışarıdan gelen tüm yabancılar ( misafirler, tedarikçiler…) 

Uygulama 

 Çalışanlar tarafından kurum içine girişler tek kapıdan güvenlik personelinin yapılmaktadır. 

 Kurum girişinde hijyen noktaları oluşturulmuştur. 

 Kurum  içine girişlerde maske kullanımı mecburidir. 

 Her sabah çalışanların ateş ölçümleri yapılır. Aşı kartı kayıtlarını veren personeller direk içeri 

girebilir. Aşı olmayan personel hafta da 1 yapılan PCR sonucunu belirterek içeri alınacaktır. 

 Çalışanlara girişte yapılan ateş ölçüm sonucu 38 derece altı içeri ise içeri alınır ve işbaşı yapar. 

Eğer değilse 2. Ölçüm için 15 dakika çalışan dışarıda maskeli bekletilir. 2. Ölçüm sonucu 38 

derece altı ise gün boyunca covid-19 koruma ekibi tarafından gözetim altında tutularak işbaşı 

yapar. Çalışanın diğer çalışanlardan izole çalışması ertesi gün ölçüm sonucu ve hastalık 

belirtilerine göre sağlanır. Ateşi 38 derece ve üstü ise güvenlik görevlisi tarafından covid-19 

koruma ekibine haber verilir. Bu esnada çalışan yine kurum dışında (açık hava da )maskeli 

bekletilir. Covid-19 koruma ekibi COVID-19 Belirtileri Gösteren, Doğrulanan Kişilere Yapılacak 

İşlemler adımlarını uygular. 

 Kurum  içine giren tüm yabancıların ateşi ölçülmeden içeri alımı sağlanmaz. 38 derece ölçüm 

sonucu olanlar kurum içine alınır. Gelen misafire ateş ölçümü yapıldığına dair misafir ateş 

ölçüm çizelgesine (gelinen yer bilgileri, saat ve ölçüm yapıldığı kayıt altına alınır, sonucu 

alınmaz) 38 derece ve üstü sonuç çıkması halinde misafir prosedürü uygulanır. 

 İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanları işe giriş kayıtları, kartlı çalışma sistemi vardır. 

 Çalışanlar, misafirler kurum girişinde ateş ölçümü esnasında yerde belirtilen sosyal mesafe 

noktalarına göre bekleme yapar. 

 Girişte belirtilen hijyen noktalarında ellerin dezenfekte edilmesi zorunludur. 

 Asansör kapasitesi kısıtlanmıştır. Asansör girişinde belirtilmiştir. 

 Merdivenler kullanılırken tırabzanlara dokunulmaması istenir, görülebilecek şekilde asılarak 

belirtilmiştir. 

 Kat arası kapılar, ortak temas alanının azaltılması için açık tutulmaktadır. 

 

 

 


