ÖĞRENCİLERİMİZİN COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE UYMASI GEREKEN
KURALLAR
✓

Barınma Birimlerinde Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberlere ve Hacettepe Üniversitesi Eğitim Öğretim
Hizmetleri Pandemi Danışma Kurulu tarafından belirlenen kurallara göre uygulamalar yapılır.

✓

Öğrenci Barınma Birimlerine giriş yaptığı andan itibaren, COVID-19 salgını tedbirleri ile ilgili Barınma
Birimleri Yönetimi tarafından alınan tüm kararlara eksiksiz uymak zorundadır.

✓

Pandemi süresince kararlara uymayan öğrenciler hakkında disiplin işlemleri uygulanır.

✓

Barınma Birimlerinde maske takmak zorunludur.

✓

Barınma Birimlerinde alkol bazlı el antiseptiği kullanınız. Her öğrenci kendi maskesini, el dezenfektanını /
kolonyasını kendisi temin etmekle yükümlüdür.

✓

Barınma birimleri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmayınız.

✓

Barınma birimleri içi ortak kullanım alanlarında mümkün olduğu kadar kısa süre kalınız.

✓

Kayıtlı olduğunuz kat dışındaki diğer katların ortak alanları (tuvalet, banyo, mutfak v.b.) kullanmayınız.

✓

Çamaşırhaneleri kullanmak için görevliden randevu alınız.

✓

Arkadaşlarınız ve çalışanlar ile aranızda sosyal mesafeyi (en az 2 metre) koruyunuz.

✓

Odalarınızı düzenli ve temiz kullanınız, sık sık havalandırınız.

✓

Çöplerinizi ağzı bağlı poşetler ile çöp kovasına atınız.

✓

Açıkta yiyecek, içecek vb .maddeler bırakmayınız.

✓

Odalarınıza halı, yolluk, kilim vb. malzemeler koymayınız.

✓

Ortak kullanım alanlarına ayakkabı, çamaşırlık vb. şahsi eşya bırakmayınız.

✓

Kişisel eşyalarınızı başkaları ile paylaşmayınız

✓

Asansör bulunan barınma birimlerinde asansörü mümkün olduğunca kullanmamaya özen gösteriniz.

✓

Barınma Birimleri giriş saatleri, gerek görülmesi durumunda Barınma Birimleri Yönetimi tarafından
değiştirilebilir.

✓

Ayrı odada kalan öğrencilerin bir araya gelmesi, odalarda toplanması ve odadan odaya geçişleri pandemi
önlemleri çerçevesinde yasaktır.

✓

Pandemi sürecince Barınma Birimlerine misafir kabulü yapılamayacaktır.

✓

Pandemi süresince oda değişikliği yapılmayacaktır.

✓

Pandemi süresince Barınma Birimlerinde grup toplantısı veya etkinlik yapılması kesinlikle yasaktır.

✓

Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler barınma birimleri içerisine alınmayacak olup, teslimatlar dış kapıda
yapılacaktır.

✓

Çalışma salonlarında öğrencilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesi yasaktır.

✓

Çalışma salonlarında oturma düzeni yüz yüze olmayacak, çapraz şekilde olacaktır.

✓

Bütün ortak alanlarda fiziki mesafe kuralına uygun hareket edilecektir.
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