EK-2

CISV KAMPI HİJYEN KURALLARI VE ENFEKSİYON ÖNLEME KILAVUZU
Kamp Alanı ile İlgili Düzenlemeler
1. Kampımızda kullanılacak alanlar belirlenmiş ve bu alanlarda doğal havalandırma
koşulları sağlanacaktır.
2. Sosyal mesafe kuralı ile ilgili yönlendirme ve işaretleme gereken alanlar tespit
edilerek işaretlemeler yapılacaktır.
3. Görünür yerlere Covid-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, tıbbi
maske kullanımı, kamp içinde uyulması gereken kurallar vb.) asılacaktır.
4. Su ve sabuna erişim olmayan alanlarda dezenfeksiyon için kullanılacak el
dezenfektanı yerleştirilecektir. (bina girişleri, sınıflar, tuvalet girişleri ve bahçe)
5. Birden fazla işlemde kullanılacak malzemeler kullanım öncesinde dezenfekte veya
sterilize edilmiş, katılımcı sayısına göre ayrılacaktır.
6. Şüpheli vaka tanımına uyan katılımcı tespit edilmesi halinde önceden tespit edilmiş
bir izolasyon odası nakil öncesinde kullanılmak üzere hazırlanacaktır.
7. Kampımızda katılımcı kabulüne uygun güvenlik ve hijyen koşulları sağlanmış olup,
kamp alanımız, kampa başlamadan önce tamamen dezenfekte edilecektir.
8. Yatakhanelerde yatak düzeni sosyal mesafenin sağlanabileceği şekilde
ayarlanacaktır.
9. Ortak kullanım alanları sosyal mesafenin korunabileceği şekilde planlanacaktır.
10. Kamp programında yer alan etkinlikler açık havada yapılacak şekilde planlanacaktır.
11. Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, aydınlatma düğmeleri gibi)
ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavaboların temizliği günde en az iki kez
yapılacaktır. Tuvaletlere sensörlü sabunluklar takılmıştır.
12. Kamp alanında bulunan çöp kovaları, kapaklı ve elle temas edilmeden açılacak
şekilde pedallı çöp kovaları ile değiştirilmiştir.
13. CISV Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi oluşturulmuştur.
14. Kampa girişte öğrencilerin ateş ölçümü yapılacak ve kayıt altına alınacaktır.
15. Kamp katılımcılarının tamamı maske kullanacaktır ve maskeler düzenli aralıklarla
değiştirilecektir.
16. Hastalık belirtisi gösteren katılımcı izolasyon odasına alınacak ve ailenin refakati ile
tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
17. Lider ve Staff grubuna Covid-19 ve korunma yolları hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.
18. Filyasyon takibi açısından gerekli önlemler alınacaktır.

EK-2

Yatakhanelerin Düzenlenmesi
1. Yataklar arasında mesafe bırakılarak düzenlemeler yapılacaktır.
2. Koridorlara yönlendirmeler yapıştırılacaktır.
3. Her yatakhanede 4 katılımcı kalacaktır.

Yemekhane ile İlgili Düzenlemeler
1. Yemekhane görevlilerinin hijyen kurallarına uygun servis yapması sağlanmış,
yemekhane alanı masa düzeni sosyal mesafeye uygun şekilde ayarlanmıştır.
2. Yemekhane görevlilerinin tek kullanımlık tıbbi maske, eldiven, bone, önlük vb.
malzeme kullanmaları, hijyen ve sosyal mesafenin korunması kurallarına uygun
servis yapmaları sağlanmaktadır.

