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Covid-19 Pandemi Dönemi 
       Kapsam

• Bu doküman tüm çalışanların, tedarikçi firma ve alt işverenler ile ziyaretçilerin 
uymaları gereken kuralları, sergilemeleri gereken güvenli davranışları ve 
pandemi dönemi için çalışma koşullarında yapılan düzenlemeleri içeren bir 
rehberdir.

• Kampüste ve diğer SU lokasyonlarında çalışma koşulları Covid-19’la 
mücadeleyi destekleyecek şekilde düzenlenmiştir.

• 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kademeli bir geçiş ile ofislere dönülecek ve 
her bir SU mensubundan bu dokümandaki kurallara uyması beklenecektir.

• Haziran ayı boyunca «kademeli ofiste çalışma planı» kapsamında 
çalışanların birim bazında 2 gruba ayrılarak ofiste olmaları planlanmalıdır:

 » İlk grup pazartesi, salı günleri ofisten çarşamba, perşembe ve cuma 
günleri evden çalışacaktır.

 » İkinci grup ise perşembe, cuma günleri ofisten pazartesi, salı, 
çarşamba günleri evden çalışacaktır. 

 » Tüm çalışanların evden çalışacağı çarşamba günleri ofisler detaylı 
olarak dezenfekte edilecektir.  

• Haziran ayı için işlerini evden çalışarak yapabilecek çalışanlar, 30 Haziran 
2020 tarihine kadar talep etmeleri durumunda, üst yöneticilerinin onayı ile 
evden çalışabilecektir. 

• Özellikle 65 yaş üzeri çalışanlar ile hamile, engelli ve kronik hastalığı 
olanların, 30 Haziran 2020 tarihine kadar evden çalışmaları beklenmektedir.



Sabancı Üniversitesi olarak çalışanlarımızın, ailelerinin ve öğrencilerimizin sağlığının 
korunması en temel önceliğimizdir. Bu kapsamda Covid-19 sürecinin başından iti-
baren gösterdiğimiz hassasiyeti göstermeye devam edecek ve kademeli dönüş süre-
cinde 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren Üniversitemiz genelinde aşağıdaki önlemleri 
uygulayacağız.

• Hijyen önlemleri arttırılmıştır. Tüm ofis ve ortak alanların haftada 2 defa detaylı 
dezenfeksiyonu yapılacaktır (çarşamba ve cumartesi). El ile sık temas edilen 
ortak alanlardaki yüzeyler (kapı kolu, trabzan, turnike, asansör butonları vb.) gün 
içinde temizlenecek ve dezenfekte edilecektir. Mutfak, mal kabul alanı, depolar 
vb. tüm alanların her üretim sonrası dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılacaktır.

• Tüm yaşam alanlarında (ofisler, ortak alanlar, servisler, yurtlar vb.) güvenli ve 
sosyal mesafeyi koruyacak düzenlemeler yapılmıştır.

• Kampüse girişte, temassız ateş ölçer ile ateş ölçümü yapılacaktır.

• Havalandırma sistemlerinin bakım/temizlik ve filtre değişim periyodları yeniden 
düzenlenmiştir. Merkezi havalandırma sistemleri, dışarıdan maksimum düzeyde 
temiz hava girişi sağlayacak şekilde çalıştırılacak, iç mekanlardaki mevcut hava, 
havalandırma sistemi üzerinden sirküle edilmeyecektir.

• Giriş kapıları ve turnike girişlerinde zemindeki işaretlemeler dikkate alınarak 
sosyal mesafenin korunması sağlanacaktır.

• Ortak yaşam alanlarında, ofis giriş ve çıkışlarında  el dezenfektanı 
bulundurulacaktır.

• Yemekhane sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hizmet vermek üzere düzenlen-
miştir.

Covid-19 Pandemi Dönemi 
Alınan Önlemler



• Tüm seyahatler ertelenmelidir. Yurtdışı seyahat kısıtlamalarının bitişinin ardından 
yurtdışından Türkiye’ye gelen veya evde yurtdışından gelen yakını bulunan 
çalışanların 14 gün boyunca evden çalışmaları gerekmektedir. 

• Haziran ayı boyunca kampüse ziyaretçi, misafir, tedarikçi kabul edilmeyecektir.

• İlgili kişilerin tümü o anda kampüste bulunuyor olsalar bile, ofislerde veya toplantı 
odalarında fiziki toplantı yapılması yerine dijital ortamda toplantı (Zoom, Google 
Meet gibi) tercih edilmelidir.  

• Dış iletişimde de uzaktan erişim yöntemleri önceliklendirilmeli; kampüs dışı 
toplantılar dijital ortamda yapılmalıdır. 

• Özel kargoların kabulü ve gönderimi geçici süreliğine kampüsten yapılmayacaktır 
(İkameti lojman olan çalışanlar hariç).

• Dışarıdan yemek kuryesi girişine izin verilmeyecektir. Sipariş verildiğinde paketler 
ana kapıdan teslim alınmalıdır.

Covid-19 Pandemi Dönemi 
Uyulması Gereken Genel Kurallar



• Personel servislerinde sürücü ve yolcuların maske takması zorunludur.

• Servis durağında beklerken, servise binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına 
uyulmalıdır.

• Servis taşıma kapasiteleri ve oturma düzenleri güvenli ve sosyal mesafe 
korunacak şekilde düzenlenmiştir. Her ikili koltuğa 1 kişi oturacaktır.

• Yolculuk esnasında mümkün olduğunca hiçbir yere temas edilmemeli, yiyecek-
içecek tüketilmemeli ve mümkün olduğunca konuşulmamalıdır.

• Servis ana kapıya geldiğinde sağ taraftaki otoparka alınacak ve tüm yolcuların 
ateş ölçümü yapılacaktır. Ateşi 37,5 ve üzerinde çıkan kişi araçtan indirilerek 
izolasyon konteynerine alınacaktır. İşyeri hekimi ateşi olan kişinin muayenesini 
yapacak ve sonraki süreci belirleyecektir.

• Serviste hijyen önlemleri artırılmıştır. Servis sürücüsü her servis öncesi ve 
sonrası ellerini dezenfekte edecek, servisi havalandıracak ve araç içi temizliği 
sağlayacaktır. 

• Haftalık olarak araçların iç ve dış detaylı temizliği yapılacaktır. 

• Servislerdeki havalandırma; klima yerine doğal havalandırma ile 
gerçekleştirilecektir.

• Servislerde el dezenfektanı ve yedek maske bulundurulacaktır.

Covid-19 Pandemi Dönemi 
Personel Servislerinde Alınan Önlemler ve 
Uyulması Gereken Kurallar



• Ofisler arasında elden ele doküman / dosya ve ofis ekipmanı, kesinlikle 
gerekli olmadığı takdirde dolaştırılmamalıdır. İlgili dokümanlar online olarak 
paylaşılmalıdır. 

• Tüm yaşam alanlarında maske takılması zorunlu hale getirilmiştir (Her çalışana 
günde 2 adet maske verilecektir).

• Bulaşma riski taşıyan atıklar için (maske, kağıt mendil vb.) katlara ayrı atık 
kutuları konulacaktır. Atıkların bu kutulara atılması sağlanmalıdır. 

• Sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışma ortamlarının kullanımı sağlanmalıdır. 
Birim yöneticileri çalışanların oturma düzeninden sorumludur. 

• Kapalı alanlarda camlar mümkün olduğu kadar açık tutulmalı ve doğal 
havalandırma sağlanmalıdır. 

• Ortak kullanılan printer, faks gibi dokümanların kullanımı sırasında sosyal mesafe 
ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.

• Mecbur kalmadıkça asansörler kullanılmamalıdır. Zorunlu durumlarda tek kişi 
olarak kullanılmalıdır. 

• Çay ocakları açık olacak ancak servis yapılmayacaktır. Günde 2 kez bir servis 
personeli sadece çay demlemek için mutfağa uğrayacaktır. Çay almak için tek 
kullanımlık karton bardaklar bulunacaktır. 

• SGM, Spor Merkezi ve Bilgi Merkezi kullanıma kapalı olacaktır.

• Kampüste hizmet veren firmalar (yeme-içme, kuaför hizmeti) Sağlık Bakanlığının 
talimatlarına uygun şekilde açılacak ve gerekli denetimleri yapılacaktır. 

Covid-19 Pandemi Dönemi 
Ofislerde Uyulması Gereken Kurallar



• Yemekhane’de yemek hizmeti 11:30 – 14:00 saatleri arasında verilecektir.

• Tüm yiyecekler kapalı olarak servis edilecektir. Çatal, bıçak ve ekmek kapalı 
poşette, sos ve baharatlar da tek kulanımlık olacak şekilde servis edilecektir.

• Yemekhane’de sandalye sayısı %50 azaltılmış ve sosyal mesafeyi koruyacak 
şekilde çapraz olarak yerleştirilmiştir. Açık alana masalar koyulmuştur, öncelikle 
onlar tercih edilmelidir. 

• Yemekhaneye giriş-çıkış ve yemek dağıtım sırasında sosyal mesafeyi koruyacak 
şekilde zemin işaretlemeleri yapılmıştır. Bunlara uyulması zorunludur.

• Yemekhane’de yemek yeme süresi dışında maske kullanımı zorunludur.

Covid-19 Pandemi Dönemi 
Yemekhanede Alınan Önlemler ve Uyulması 
Gereken Kurallar
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