
 

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ve ARAŞTIRMA 

LABORATUVARLARININ KULLANIMINDA COVID-19 İÇİN ALINACAK 

ÖNLEMLER 

 

Covid-19 Normalleşme Sürecinde Üniversitemiz Laboratuvarlarını Kullanacak 

Olan Öğrencilerin Uyması Gereken Kurallar 

1. Üniversitemizin çeşitli birimlerinde bulunan öğrenci ve araştırma laboratuvarlarını 

kullanmak isteyen öğrenciler, laboratuvar sorumlusundan (Danışman Öğretim Elemanı) 

randevu almalıdırlar. 

2. Öğrencilerimizin kampüs alanına girdikten sonra maske takmaları, sosyal mesafe ve 

hijyen kurallarına uymaları zorunludur. 

3. Laboratuvarda çalışmak için başvuru yapan öğrencilerin bina girişlerinde temassız 

cihazla ile ateşleri ölçülecektir. 

4. Öğrencilerimiz laboratuvar kullanma kurallarına titizlikle uyacaklardır. 

5. Laboratuvarların bulunduğu binaya giriş sırasında el dezenfektanı kullanılacaktır. 

6. Lavabolara girilip çıkıldığında en az 20 saniye boyunca eller sabunla yıkanacaktır. 

7. Öğrenciler, laboratuvarlarda laboratuvar sorumlusunun belirlediği yerlerde 

çalışacaklardır. 

8. Laboratuvarda birden fazla çalışan olması durumunda sosyal mesafe kurallarına dikkat 

edilecektir. 

9. Laboratuvar çalışmalarında mobilete olacağından dört (4) kişiden fazla öğrenci aynı anda 

laboratuvar çalışmasına katılamayacaktır. 

10. Öğrenciler, laboratuvarın bulunduğu bina dışındaki başka yerlerde dolaşamayacaklardır. 

 

11. Öğrenciler, laboratuvarlarda çalışmaları süresince maske ve eldivenle çalışılacak ve 

laboratuvar çalışması bitene kadar çıkarılmayacaktır. 

12. Laboratuvar çalışması bittikten sonra kampüsün diğer birim ve alanlarında dolaşılmadan 

kampüs öğrenciler tarafından terk edilecektir. 

LABORATUVARLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

 

1. Laboratuvarları kullanmak isteyen öğrencilerimize, laboratuvarın bulunduğu bina 

girişinde birimin belirleyeceği bir görevli tarafından temassız ateş ölçer ile ateşleri 

ölçülecektir. Ayrıca öğrencilerin maske ve eldiven takıp takmadıkları kontrol 

edilecektir. Ateş ölçer uygulamasında, üniversitenin sağlık birimi tarafından belirlenmiş 

olan ateş seviyesi standart olarak kabul edilecek, bu seviyenin üstündeki kullanıcıların 

binaya girişlerine izin verilmeyecektir. 

2. Birimler tarafından laboratuvarların girişinde el dezenfektan malzemesi konulacaktır.   

3. Laboratuvar sorumlusu, öğrencileri laboratuvara girmeden önce en az 20 saniye 

boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamaları veya alkol bazlı bir el dezenfektanı 

kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri konusunda bilgilendirmelidir. 

4. Laboratuvarların fiziksel koşulları göz önüne alınarak, bina içerisinde bulunacak 

kullanıcı sayısı önceden belirlenecektir. 



5. Laboratuvar sorumlusu öğrencileri doğru ve net bir şekilde bilgilendirecektir. Ayrıca 

sıklıkla laboratuvarları dolaşarak öğrencilerin kurallara riayet edip etmedikleri kontrol 

edecektir. Kurallara uymayanların, gerekirse, laboratuvarı terk etmelerini sağlayacaktır. 

6. Teması en aza indirebilmek adına, laboratuvar çalışmalarının mümkün olan en az sayıda 

öğrenciyle gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

7. Laboratuvarların bulunduğu ortamlar sık sık havalandırılmalı, havalandırma işlemi, 

pencereler açılarak ya da merkezi havalandırma sistemleri bulunan laboratuvarlarda 

temiz hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmelidir. 

8. Laboratuvarlarda birden fazla kişi bulunuyorsa; ortamda bulunanlar arasında en az 1,5 

metre mesafe olması sağlanmalıdır. 

9. El hijyenine dikkat edilmelidir. Laboratuvarları kullanacak öğrencilerin el hijyenini 

sağlamak amacıyla alkol bazlı el antiseptiği kolay erişilebilir yerlerde 

bulundurulmalıdır. 

10. Laboratuvarları kullanacak öğrenciler el hijyenini sağladıktan sonra içeriye girmelidir. 

11. Ortam temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (deney malzemeleri, ölçüm 

cihazları, kapı kolları, sandalye, tabure, bilgisayar klavye ve fareleri, masa yüzeyleri 

gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon 

uygulaması gerçekleştirilmelidir.  

 

12. Klor bileşiklerinin (çamaşır suyu) uygun olmadığı ölçüm cihazları, bilgisayar klavyeleri 

ve ekranları gibi cihaz yüzeyleri % 70’lik alkol içeren kolonya ile silinerek 

dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

 

13. Dezenfeksiyon işlemine, laboratuvarın her kullanımından sonra tekrar edilmelidir. 

 

14. Laboratuvarlar için belirlenen maksimum kişi sayısı aşılmamalıdır. 

 

15. Kullanıcılar laboratuvar çalışmaları sırasında sosyal mesafeyi korumalıdır. 

 

16. Laboratuvarlara yiyecek ve içecek getirilmemeli ve içeride yiyecek içecek maddeleri 

tüketilmemelidir. 

 

 


