YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ŞEHİDE TÜRKAN TÜRKMEN TEKİN KIZ ÖĞRENCİ YURTLARINDA
ÖĞRENCİLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR
COVİD-19 bulaşma riski yurtlar gibi toplu yaşam alanlarında oldukça yüksektir.
Yurtlar enfeksiyon riskini azaltmak için COVİD-19’ dan korunma ve önlemlerine yurt ve
öğrencilerinin dikkat etmesi zorunludur.
1. Öğrencilere salgın kapsamında yurtta bulundukları sürece evci izni verilmeyecek, izne zorunlu
gidenler tekrar yurda kabul edilmeyecektir.
2. HES kodu ile yurda kabul ve girişler yapılacaktır.
3. Yurt giriş kapısında güvenlik görevlisi tarafından öğrencilerin ateş kontrolleri yapılacaktır.
4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi şikâyetleri olan, COVİD-19 tanısı alan ve
temaslısı olan öğrencilerin yurda girişlerine izin verilmeyecektir.
5. Yurt içerisinde ortak alanlar kapalı olacaktır. (Mutfak, dinlenme odası, etüt salonları, mescit
gibi)
6. Yurt içinde bulunan su arıtıcıları kullanamayacağından öğrenciler kendi içme sularını kendileri
temin edeceklerdir.
7. Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler yurt içerisine alınamayacak olup, teslimatlar dış kapıda (
güvenlik aracılığı ile) bizzat öğrenciye yapılacaktır. Öğrenci bulunmadığı taktirde kargo iade
edileceğinden sorumluluğu öğrenciye aittir.
8. Öğrencilerin yurt içinde ( odaları hariç) maske kullanmaları zorunludur.
9. Öğrenciler, arkadaşları ve çalışanlar ile aralarında sosyal mesafeyi sağlamaları gerekmektedir.
10. Salgın sürecinde yurtlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
11. Yurt içinde ayrı katta hatta ayrı odalarda kalan öğrencilerin birlikte aynı alanı
kullanamayacaktır.
12. Öğrenciler arası oda ziyareti yasaktır.
13. Yurtta kalan öğrenciler arasında ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan /
gelişen, COVİD-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar tıbbı maske takılarak COVİD-19 yönünden
değerlendirmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir.
14. Öğrenciler yurt içerisinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalıdır. Sık sık eller su ve
sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanmalıdırlar.
15. Öğrenciler yurt girişlerinde alkol bazlı el antisepti kullanmalıdır veya en az % 70’lik alkol
içeren kolonya kullanmalıdır.
16. Kesinlikle öğrencilerin oda değişikliğine izin verilmeyecektir.
17. Yatakhanelerde bulunan (nevresim, çarşaf, havlu vb.)ürünleri katlanarak bohçalanmalı, bu
işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin verilmeyecek (çırpma ve silkeleme
yapılmamalıdır) şekilde toplanmalıdır. Bu şekilde teslim alınacaktır.
18. Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise en az 60 derecede deterjan ile çamaşır makinesinde
yıkanmalıdır.
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