DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR EK-1
*COVİD-19 ÖNLEMLERİ*
GENEL AÇIKLAMALAR
Sınav görevlileri ve adaylar sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek,
sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edeceklerdir. Adaylar ise yerlerine
oturduklarında aralarında en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanarak istemeleri hâlinde
sınav başladıktan sonra maskelerini çıkararak sınava devam edebileceklerdir.
Sınav görevlileri; sınav kutu/paketlerinin teslimi ve kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap
kâğıtlarının dağıtılması/toplanması, gerekli durumlarda detaylı olarak yapılacak kimlik ve
sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven
kullanmalıdır.
Kimlik kontrollerinin kimliklere dokunulmadan yapılması gerekmektedir.
Adaylardan, kesin COVID-19 tanısı olanlar ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp
sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olan adaylar için alınacak sınav tedbir hizmetleri,
Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından
belirlenecek ve gerekli tüm önlemler alınarak uygun sınav tedbir hizmeti sağlanacaktır. Bu
adaylar için Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından tespit edilecek ve sağlanacak sınav
tedbir hizmetleri ile ilgili Bina Sınav Komisyonları bilgilendirilecektir.
BİNA SINAV KOMİSYONLARI
1. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binasının genel temizliği (özellikle sınıflar ve
tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Sınav binasında 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. 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.
2. Bina Sınav Komisyonu, sınav görevlileri ile yapacağı toplantıda, bütün sınav görevlilerinin
sosyal mesafe kuralına (kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uyarak
oturmalarını ve tıbbi maske takmalarını sağlar. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak
COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verir.
3. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14
gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişilere sınav görevi vermez.
4. Adayların, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4
adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemleri alır.
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5. Bina Sınav Komisyonu ya da sınav görevlileri, sınav binasına alınmadan önce adaylara
COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde dikkat etmeleri gereken noktaları “Değerli adaylar, ciddi
solunum yolu enfeksiyonu 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
adaylar, bina girişinde görevlilere bilgi vermelidir. Endişeniz olmasın şikâyeti olan adaylar sınava
alınacaktır. Bina içinde, bahçesinde ve diğer kalabalık ortamlarda sosyal mesafe (en az 1 metre, 34 adım) kuralına lütfen dikkat ediniz. Maske takınız ve maskenizi çıkarmayınız. Sağlığınızı
önemsiyoruz. Lütfen bu önlemlere uyunuz. Başarılar dileriz” şeklinde duyurur.
6. Sınav binasına ve bahçesine yalnızca adayların ve sınav görevlilerin alınmasını sağlar.
7. Sınav görevlileri ve adayların, sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına
gitmesini sağlar.
8. Adayların, yerlerine oturduklarında diğer adaylar ile aralarında en az 1 metre olacak şekilde
mesafe sağlanabiliyor ise sınav başladıktan sonra isteyen adayın tıbbi maskesini çıkararak
sınava devam etmesini sağlar.
9. Adayların, sınav binasına ve salonlarına girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 34 adım) korunmasını sağlar, yığılma olmasını engelleyecek önlemler alır.
10. Sınav binasına girişte yapılacak kimlik kontrolünün kimliklere dokunulmadan yapılmasını
sağlar. Kontroller sırasında adayların sosyal mesafe korunarak alınmasını ve koridorlarda
yığılma oluşturmadan salonlara ulaşması için önlem alır.
11. Sınava giren adaylardan, kesin COVID-19 tanısı olanlar ile kesin COVID-19 tanısı ile
tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olan adaylar için Sağlık
Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından
belirlenecek ve Bina Sınav Komisyonlarına bildirilecek sınav tedbir hizmetlerini, gerekli tüm
önlemleri alarak uygular.
12. 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 adayların giriş katında
bulunan ayrı bir salonda (kesin COVID-19 olan adaylar için ayrılmış salondan farklı bir
salonda) tıbbi maske takılarak sınava alınmasını sağlar. 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.
13. Sınav binası ve sınav salonlarının girişlerinde el antiseptiği bulundurur.
14. Sınav salonunda aday ve görevli sayısı kadar yedek maske bulundurur.
15. Sınav sonunda adayların sınav salonları ve binadan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az
1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemleri alır.
16. Sınav salonlarının pencereler açılarak havalandırılmasını ve kullanılmış maskelerin ağzı
kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmasını sağlar.
17. Sınav sonrasında tüm sınav binasının genel temizliğini (özellikle sınıflar ve tuvaletler) su ve
deterjan kullanılarak yaptırır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık
Alanların
Temizlik
ve
Dezenfeksiyonu
İlkelerine
uyulmalıdır.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/toplumda-salgin-yonetimi/COVID19PandemiDonemindeHalkaAcikAlanlarinTemizlikVeDezenfeksiyonu-03052020.pdf
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SALON GÖREVLİLERİ
Sınav Başlamadan Önce;
1. Sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gider, sınav boyunca tıbbi maskeyi
takmaya devam eder. Kullanılmış maskelerin ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına
atılmasını ve mümkün olan yerlerde pencere açılarak içerinin havalandırılması sağlar.
2. Sınav tedbir hizmeti alan adaylara yardımcı olacak görevliler eğer aday ile 1 metreden daha
yakın mesafede olacaklar ise maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanırlar.
3. Sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanmalarını sağlar.
4. Adayları, sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını
sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde alır.
5. Sınav salonunda adayların sosyal mesafe kuralına uyularak (en az 1 metre) oturtulmasını sağlar.
6. Kimlik kontrollerini kimliklere dokunmadan yapar.
7. Salon başkanı, sınav evrakı dağıtımı öncesinde adaylara sınav konusunda yapılacak
açıklamalara ek olarak COVID-19 ile ilgili sınav sırasında alınacak önlemleri“Değerli adaylar,
ciddi solunum yolu enfeksiyonu belirtileriyle seyreden COVID-19 nedeniyle sınav sürecinde
almanız gereken önlemler hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. Ateş, öksürük, burun akıntısı
ve solunum güçlüğü şikâyeti olan adaylarımız, lütfen bildiriniz. Endişeniz olmasın şikâyeti olan
adaylar sınava alınacaktır. Yerlerinizde otururken en az 1 metre olacak şekilde mesafe
sağlanarak istemeniz hâlinde sınav başladıktan sonra maskelerinizi çıkararak sınava devam
edebilirsiniz. Maskeniz nemlenir/değiştirmeniz gerekir ise lütfen salon görevlilerini 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. Başarılar diliyoruz.” şeklinde duyurur.
8. Adayın kendine ait cevap kâğıdında yer alan imza bölümünü adaya kurşun kalem ile
imzalatır.
Sınav Süresince;
1. Sınav evrakını imzalamak için kendine ait tükenmez kalemi kullanır. Görevliler arasında kalem
alışverişi yapılmamalıdır.
Sınav Süresi Sonunda;
1. Adayların sınav bitiminde salondan çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4
adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engeller.
Yedek Gözetmenler;
1. Sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlar.
2. Adayları, sınavın yapılacağı salona sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını
sağlayacak ve kapı önünde yığılma olmasını engelleyecek şekilde alır.
3. Adayların sınav bitiminde salon, sınav binası ve bahçe çıkışları sırasında sosyal mesafenin (en
az 1 metre, 3-4 adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engeller.
3

