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 Öneri ya da Görüşler                                                          

(MEB ve Özel Okullar Birliği’nin Covid-19 Salgın 

Politikası ile Güncellenmeli)

Risk analizinin yapılması.

Operasyon ve iletişim planları.

Zaman çizelgesi ve kademenlendirme.

Personel için yönergeler ve eğitim.

Kütüphane ile ilgili duyuruların okulun genel 

iletişim planına dahil edilmesi.

Paydaşlar için bilgiler (Çalışma saatleri, ödünç 

verme hizmetleri vb).

Paydaşların kütüphane hizmetleri konusunda 

duyurular, sosyal medya vb aracılığı ile 

bilgilendirilmesi.

Yeniden açma aşamalarında artan telefon ve e-

posta, sosyal medya sorgularına hazırlıklı 

olunması.

Kütüphanenin değerini iletme fırsatının 

kullanılması.

Yüksek riskli alanları belirlemek için İş Sağlığı ve 

Güvenlik uzmanı ile risk değerlendirmesi.

Ayrı giriş ve çıkış kapıları

Sınırlı çalışma saatleri

Öğretmen, Öğrenci ve okul çalışanı dışında 

ziyaretçiye izin verilmemesi.

Kütüphanedeki alanların kullanımını sınırlanması 

(örn. Toplantı odaları, tuvaletler vb.)

Kütüphanede sınırlı sayıda kişi alınması (Aynı 

anda kaç kişinin ya da sınıfın olacağının 

belirlenmesi)

Kütüphanede geçirilecek sürenin belirlenmesi. 

(Öğle tatillerinde 15'er dakikalık  değişken ama 

eşit kullanım ya da kütüphane alanına göre 

belirlenen sayı kadar kullanıcıya  öğle tatili 

süresince hizmet vermek)

Yangın çıkışları, acil durum tahliye 

yönlendirmeleri tek yönlü trafikteki tüm Covid 

kısıtlamaları göz önünde bulundurularak açık ve 

net bir şekilde işaretlenmesi.

Yangın söndürücülerin erişiminin açık tutulması. 

(Yangın söndürücülerin ulaşılabilirliği  korunmalı, 

etrafı açık bırakılmalı)

Kamusal alanın hesaplanması.

Sosyal mesafeyi destekleyen tabelalar

Zemin işaretleme (Yüz yüze etkileşimi en aza 

indirmek için ana servis noktalarına olan mesafeyi 

işaretlenmesi)

Kütüphane dışında, her 1,5 metrede bir işaretleme 

yapacak şekilde güvenli bir kuyruk alanı 

oluşturulması

Çalışma masaları arasında en az 1,5 metrelik 

mesafe oluşturulması  ve her masada 1 kişi 

oturacak şekilde düzenlenmesi. 

Mobilyaları yeniden düzenlenmesi (Oturma 

kapasitesini azaltmak için fazla mobilya geçici 

olarak kaldırılması, temizlenmesi ya da  yumuşak 

koltukları / pufları çıkarılması)

Paylaşılan cihazlar ve malzemeler dahil öncelikli 

alanlara odaklanan temizlik programı

Temizlik planınının belirlenmesi (erişim tek bir 

grupla sınırlıysa, yalnızca günün sonunda temizlik 

gerekebilir; oysa kütüphane daha fazla kişi 

tarafından daha kullanılabilir hale geldiğinde, 

temizlik programının ihtiyacı olabilir.)
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Korkuluklar, kapı kolları, musluklar, ışık 

anahtarları gibi sert, dokunması yüksek yüzeyleri 

günde en az bir kez, mümkünse daha sık 

temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi.

Düşme / kazara temas olasılığını ortadan 

kaldırmak için zeminin temiz tutulması.

Bilgisayar ile araştırma masalarının kullanımı bir 

dolu bir boş ve çapraz oturma düzeninde olacak 

şekilde planlanması.

Terminal kullanımında zaman sınırlarının 

konulması.

Terminal klavyeleri ve monitör vb. her gün ve 

öğrenci / sınıf kullanımı arasında temizlenmesi.

Kulaklık ve VR kulaklık gibi yakın temaslı 

cihazların paylaşımından kaçınılması.

Öğretmen, öğrenci ve çalışanlar için el 

dezenfektanı ve / veya alkol bazlı sabun 

sağlanması.

Kullanıcıların çanta, mont vb. şahsi eşya ile 

kütüphaneye girişlerinin sınırlandırılması.

Birden fazla personelin çalıştığı kütüphanelerde 

personel sayısını azaltmak için vardiya çalışması.

Self-Check (Eğer varsa)  istasyonların kullanımını 

teşvik edilmesi.

Kütüphane kullanıcıları için yüz yüze yardım 

beklentisini yönetilmesi.

Kütüphane çalışanlarının kullandığı alanlarda 

sosyal mesafenin belirlenmesi.

Öğrencilerin kütüphane kullanım sırasında sosyal 

mesafeyi koruyabilmeleri için yeterli denetimin 

sağlanması ihtiyacı.

Derme geliştirme stratejisi oluşturulması. (Basılı e-

kaynak yayın ihtiyacı)

Uzatılmış ödünç verme sürelerinin belirlenmesi.

Otomatik ve tekrarlanan ödünç verme 

yenilemeleri.

Para cezalarından feragat.

Kullanıcının istediği yayının kütüphaneci 

tarafından verilmesi.

Açık raf hizmetinin askıya alınması.

Ödünç verme prosedürünün belirlenmesi. (Kapalı 

raf ve kütüphaneci tarafından raftan alınması 

tavsiye edilir.)

Ödünç alınan ya da temin edilen yayınların 

dezenfektasyon işlemleri. ( Kağıt bazlı ürünler 

için, kullanımdan yayınları özel bir karantina 

alanında el değmeden bırakın. Sıvı dezenfektanlı 

kitapların dezenfekte edilmesi kitaplara zarar 

verebilir ve önerilmez.) (DVD'ler veya plastik 

kapaklı diğer malzemeler içinse dezenfektan 

malzeme içeren mendillerle silin)

Etkinlik takviminin, ders saatleri gözden 

geçirilmesi.

Kütüphanenin haftalık planlarının ders 

saatlerinde tek sınıflık kullanıma göre 

programlanması.

Öğle tatillerinde kütüphane alanına göre aynı 

anda kullanım için okur sayısının belirlenmesi.

Bütçe çalışmalarına başlanması.

Şahsi ve sanal programların ve etkinliklerin 

takvimini gözden geçirin ve oluşturulması

Basılı ve kaynaklara yapılan yatırım dengesi dahil 

2020-2021 bütçesini gözden geçirilmesi.
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