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PANDEMİ DÖNEMİ VELİ-ÖĞRENCİ REHBERİ

Giriş
Dünya genelinde, okul ve sınıf ortamlarında eğitim öğretim
faaliyetlerine aylarca ara verildiği ve öğrenmenin devamlılığının
teknoloji desteği ile uzaktan eğitim şeklinde yapıldığı başka dönemler
olmamıştır.
Bu süreçte Sınav Eğitim Kurumları olarak öğrencilerin öğrenme
kayıplarını önlemeye ve öğrenme devamlılığını sağlamaya yönelik
öğretim ve rehberlik faaliyetlerini yürütmeye; aynı zamanda, pandemi
sürecindeki psikososyal risklerin azaltılmasına yönelik, psikolojik
danışma ve rehberlik faaliyetleri ile ilgili öğrencilerimizin ve siz değerli
velilerimizin yanında olmaya azami çaba göstermiş bulunmaktayız.
Öğrenciler için sınıf, okul, öğretmen ve akranlar önemli öğrenme ve
gelişim kaynaklarıdır. Çocukların sınıf ve okul ortamlarında akranları
ve öğretmenleri ile akademik anlamda faaliyette bulunmalarının kendi
gelişimlerine katkısı büyüktür.
Bu eğitim öğretim yılında çocukların sosyal, akademik ve kariyer yaşam
alanları için oldukça önemli olan sınıf ve okul ortamlarına başlangıç,
geçmiş yıllardan farklı duygu ve düşüncelerle başlayacaktır.
Okula uyum süreci; okul ve sınıf kurallarını, okul programlarını ve
işleyişini, okul ve sınıf tanıtımını kapsarken, bu eğitim ve öğretim yılında
pandemi sürecinin kendine özgü önleyici çalışmaları da uyum süreci
kapsamına alınmıştır.
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Pandemi sürecinin getirdiği psikolojik iklimde normalleşme süreci ile
birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri yeniden okul ve sınıf ortamlarına
taşınmaktadır.
Herkes gibi sizin ve öğrencilerimizin zihinlerinde süreçle ilgili bazı
sorular olduğunun farkındayız. Belirsizliğin ve tehdit altındaymış gibi
hissetmenin sizler için güçlü bir stres artırıcı faktör olduğunun da
farkındayız. Bu sebeple pandeminin ortaya çıktığı ilk günlerden bu yana
okul ve sınıf içinde eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
için gereken tüm önlem ve tedbirler alınmıştır. Ayrıca, bu zorlu sürecin
okul-aile iş birliği ve şeffaflığı ile daha kolay üstesinden gelineceği
inancındayız.
Sınav Eğitim Kurumları olarak, siz değerli velilerimize pandemi
sürecinde eğitim ve öğretim ortamlarının yapılandırılması ve işleyişine
ilişkin bilgilendirici ve açıklayıcı bir rehber hazırlamış bulunmaktayız.
Hazırlanan bu rehberde, Sınav Eğitim Kurumlarının pandemi sürecindeki
organizasyonu, planlaması, önlem tedbirleri ve faaliyetlerinin yanında,
öğrencilerin okuldaki bir gününün yapılandırılması eğitim, öğretim ve
yaşam alanlarına ilişkin açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.
Bu rehber, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık
Örgütünün pandemi sürecinde uyulmasını gerekli gördüğü önlem ve
ilkelere göre hazırlanmıştır.
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OKUL PANDEMİ KURULU
Sınav Eğitim Kurumları olarak bu sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi
için, her okul bünyesinde “Pandemi Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurulun
amacı, pandemiye ilişkin kararların daha hızlı bir şekilde alınması,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesinde okul yönetimine ve
paydaşlarına bilgi ve uygulama desteği sağlamaktır.
Kurul Üyeleri:
Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı
Kurum Doktoru
Okul Aile Birliği Temsilcisi/Temsilcileri
Her kademeden Bir Rehber Öğretmen
Her kademeden Bir Öğretmen Temsilcisi
İşletme Müdürü
Temizlik Şefi
Yemekhane Müdürü
Servis Şefi
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OKUL GİRİŞ ÇIKIŞLARI
Okula girişlerde servis kullanan ve kullanmayan öğrenciler farklı kapıları
kullanacaktır.
Gelen öğrencilerin termal kamera veya ateş ölçer ile ateşi ölçülecek,
ateşin 38° ve üzeri olması durumunda ailesine haber verilecek ve
en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi sağlanacaktır. Aynı şekilde
öğretmen, yönetici ve personelin de okul girişlerinde ve gün içinde ateşi
ölçülerek kontrolleri yapılacaktır.
Bina girişlerinde, dezenfektan içeren paspaslar kullanılacaktır.
Bina girişlerinde ve tüm ortak kullanım alanlarında, öğrencilerin/
personelin ulaşabileceği yerlerde el dezenfektanı istasyonları
oluşturulmuştur.
Okula giriş ve çıkış saatlerinde, yığılmaların önlenmesi için binaların
fiziki yapılarına göre, öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları
öğretmen/yönetici yönlendirmeleri ve gerekli işaretlendirmeler ile
sağlanacaktır.
Anaokulu ve ilkokul öğrencilerine velilerine teslim edilene kadar görevli
öğretmenler eşlik edecektir.
Öğrencilerin okula oyuncak getirmelerine izin verilmeyecektir.
Okula zaruri durumlar dışında veli ve ziyaretçi kabul edilmeyecek, zaruri
hâllerde gelen veli ve ziyaretçilerin öğrencilerin bulunduğu bölüme,
koridorlara vb. alanlara girişine izin verilmeyecektir.
Okula çiçek, hediye paketi, yiyecek içecek gibi ürünler kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
Okula gelen tüm ürünler (kitap, kırtasiye, gıda vb.) tek noktadan teslim
alınacak, ilgili birimlere teslim edilmeden önce tüm dezenfeksiyon
işlemleri yapılacaktır.
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ÖĞRENME ORTAMLARI VE ORTAK ALANLAR
Sınıf düzeni, Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından tebliğ
edilen tüm genelge, yönerge vb. talimatlarına göre şekillendirilmiştir.
Sınıf oturma düzenleri MEB ve Sağlık Bakanlığının belirlediği gibi
öğrenciler arasında 1 metre mesafe olacak şekilde planlanmıştır.
Sınıflarda gerekli işaretlendirmeler ve afişlerle sosyal mesafe
bilgilendirmeleri yapılacaktır.
Her öğrencinin kullanacağı sıra dönem başında belirlenerek sıranın
üzerine ismi yazılacak ve başka öğrencinin kullanmasına izin
verilmeyecektir.
Her sınıfta öğrencilerin erişebileceği şekilde 1 adet dezenfektan ünitesi,
tek kullanımlık peçete ve ıslak mendil bulundurulacaktır.
Hastalığın damlacık yoluyla bulaştığı dikkate alınarak öğretmen ve
öğrencilerin yüksek sesle konuşmamaları konusunda sınıf içinde
afişlerle bilgilendirmeler yapılacaktır.
Tek seferlik kullanım özelliğine sahip olmayan donanımlar, bir sonraki
grubun kullanımına kadar temizlik personeli tarafından temizlenerek
dezenfekte edilecektir.
Grup çalışmaları sosyal mesafe dikkat alınarak yapılacaktır.
Öğrencilerin teneffüs vakitlerini mevsim koşulları elverdiği ölçüde okul
bahçesinde geçirilmesi sağlanacaktır.
Okul bahçesindeki öğrenci sayısını ve etkileşimini azaltmak amacıyla
sınıf düzeyleri için farklı teneffüs zaman aralıkları belirlenmiştir.
Teneffüslerde sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyenle ilgili sesli
anonslar yapılacaktır.
Okul bahçesi, oyun alanları vb. alanlarda bulunan oturma ve oyun
gruplarında sosyal mesafe sağlayacak şekilde sınırlandırılmıştır.
Okul ibadethanelerinin sosyal mesafe kurallarına göre aynı anda
kullanacak kişi sayısı sınırlandırılmış ve ibadethanelerde tek kullanımlık
malzemeler konulmuştur.
Binadaki tüm odalar ve ortak kullanım alanlarının sosyal mesafe
açısından kapasiteleri belirlenmiş ve kapılarına yazılmıştır.
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OKUL VE SINIF TEMİZLİĞİ
Bina temizlik işlemlerinde Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberinde ve
TSE Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon
Önleme Kılavuzunda belirtilen standartlarda ürün ve malzemeler
kullanılır.
Her teneffüste sınıflar boşaltılacak ve havalandırılacaktır.
Sınıflara pedallı kapaklı çöp kovaları yerleştirilecek, her öğle arası ve okul
sonu okul temizlik personeli tarafından boşaltılacaktır.
Okulun derslikleri ve ortak alanlarında (laboratuvar, müzik sınıfı, spor
salonları vb. sınıflar) ortak kullanılan materyaller, (bilgisayarlar,
klavyeler, müzik enstrümanları, top vb.) sık sık görevli temizlik personeli
tarafından temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
Kapı kolları, merdiven korkulukları, ellerin temas ettiği yüzeyler ve diğer
sık kullanılan tüm eşyalar okul temizlik personeli tarafından günde en az
2 kez temizlenerek dezenfekte edilecektir.
Öğrenci sıraları, öğle arasında ve öğrenciler gittikten sonra okul temizlik
personeli tarafından temizlenerek dezenfekte edilecektir.
Okul koridorları günde iki kez temizlenerek dezenfekte edilecektir. Ayrıca
koridorlara öğrenci, öğretmen ve çalışanların maskelerini atabilecekleri,
tıbbı atığa uygun çöp kutusu konulmuştur.
Klozet, musluk ve lavabo yüzeyleri her teneffüs sonunda
temizlenecektir.
Klima ve havalandırmalar dışarıdan sürekli alınan temiz hava kullanacak
şekilde ayarlanmaktadır. Klima ve havalandırma sistemlerinde hepa
filtre sistemi kullanılmaktadır.
Yapılan tüm dezenfeksiyon işlemleri ve kullanılan malzemeler kayıt
altına alınacaktır.

1 mt.

ÖZGÜR
ÇINA R

1 mt.

1 mt.

1 mt.
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KİŞİSEL HİJYENİN SAĞLANMASI
Öğrenci / personelin öksürme/hapşırma, yemek ve kantine girerken ve
çıkarken, tuvalet kullanımından sonra, dışarıda yapılan aktivitelerden
sonra ve sınıfta el kullanılarak yapılan etkinliklerden sonra ellerini en
az 20 saniye sabunla yıkamaları veya el dezenfektanı kullanmaları
sağlanacaktır.
Öğrencilerin okulda kullanmaları üzere yanlarında günlük olarak en az
3 adet maske, 1 adet siperlik, ıslak mendil, kolonya gibi kişisel hijyen
malzemelerini getirmeleri gerekmektedir.
Öğrenci ve personele el yıkama, hijyen (sağlığa uygunluk), maske
kullanımı, salgınlar, sosyal mesafenin korunması ve diğer kurallarla ilgili
gerekli eğitimler/hatırlatmalar okul yönetimi tarafından periyodik olarak
gerçekleştirilecektir.
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PARK – BAHÇE VE OYUN ALANLARI
Okullardaki oyun alanları ve bahçe gibi açık alanlar, rutin aralıklarla
temizlenecektir.
Tutunma çubukları ve korkuluklar gibi plastik veya metalden yapılmış
yüksek temas olan yüzeyler de sık sık temizlenerek dezenfekte
edilecektir.
Başta anaokulu ve ilkokulda olmak üzere, bütün kademelerde
“Temassız Oyun ve Etkinlikler” temel kural hâline getirilecektir.
Park-bahçe ve oyun alanlarına pandemiye ilişkin önleyici tedbirleri
içeren afişler yerleştirilecektir.
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TÖREN, TOPLANTI VE KONFERANSLAR
Konferans salonları, spor salonları vb. toplu etkinliklerin yapılacağı
alanlar bu dönemde kapalı tutulacak, toplu etkinliklere yer
verilmeyecektir.
Toplantılar ve konferanslar video konferans şeklinde
gerçekleştirilecektir.
Veli Toplantıları ve görüşmeleri bu dönemde video konferans yöntemiyle
yapılacaktır.
Bayrak Törenleri sınıflarda yapılacaktır.
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PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI
Sınıf ve okul kuralları öğrencilere sınıf öğretmenleri ve rehber
öğretmenler tarafından tanıtılacaktır. Özellikle pandemi kapsamındaki
önleyici tedbirler okulun ilk haftasında öğrencilere anlatılacaktır.
Pandemi süreciyle baş etmeyi kolaylaştırıcı sınıf içi grup rehberliği
çalışmaları yapılacaktır.
Pandemi sürecinden psikososyal açıdan etkilenen öğrencilerin
belirlenmesine yönelik gözlem, görüşme ve anketler yoluyla tanıma
çalışmaları yapılacaktır.
Pandemi sürecinde etkilenen öğrencilerin psikososyal açıdan
desteklenmesi için veli ile iletişime geçilerek gerekli yönlendirilme
yapılacaktır.
Pandemi sürecinde öğrenme veriminin, devamlılığının sağlanması
ve öğrenme kayıplarının önlenmesi amacıyla öğrenciler, bire bir takip
edilecektir.
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OKUL SERVİSLERİ
Servis araçları, her sabah öğrencileri evlerinden almadan ve her okul
çıkışında öğrenciler servise binmeden önce dezenfekte edilecektir.
Bu işlemlerle ilgili çizelgeler araçta bulundurulacaktır.
Servislerin perde ve koltuk başlarının yıkanması, koltuk yüzeylerinin
temizliği her hafta yapılacaktır.
Servis şoförünün maske, servis hostesinin ise maske ve eldiven
kullanmaları sağlanacaktır.
Servis içinde koltuklara numara verilerek evden alınması sırasına
göre her öğrencinin/personelin hangi koltuğu kullanacağı önceden
belirlenecektir.
Öğrenciler servise maskeyle, ateşleri ölçülerek bindirilecektir. Ateşleri
kaydedilecek ve 38 derecenin üzerinde ateşi olan öğrenciler servise
alınmayarak ailesine teslim edilecektir.
Öğrencilerin serviste yiyecek-içecek tüketmelerine, yüksek sesle
konuşmalarına ve yer değiştirmelerine izin verilmeyecektir.
Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olacak, araçların klima ve
filtre bakımları düzenli olarak yapılacaktır.
Okul gezileri bu dönemde yapılmayacak ya da çok kısıtlı olarak
yapılacaktır.
Servise binen öğrencilerin dezenfektan ile ellerini sterilize etmeleri
sağlanacaktır.
Öğrencilerin ve personelin bu dönemde servis kullanımlarında dikkat
etmeleri gereken hususları içeren afişler araçlara asılacaktır.
Servise kaydı olmayan öğrenci ya da personel araçlara kesinlikle
alınmayacaktır.
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YEMEKHANE VE YİYECEK - İÇECEK
Öğrencilerin, sosyal mesafeye uygun olarak yemek salonlarında
mümkün olan küçük gruplar hâlinde ve hep aynı masada yemek
yemeleri sağlanmalıdır. Masalardaki sandalye sayıları azaltılmıştır.
Yemekhane girişlerine, masalara el dezenfektanı yerleştirilmiştir.
Öğrenciler arasında kesinlikle yiyecek ve içecek paylaşımına izin
verilmeyecektir.
Ortak kullanım alanlarından sebiller kaldırılmıştır. Öğrencilerin okula
gelirken suluk ya da mataralarıyla su getirmeleri gerekmektedir.
Yemekhane ve kantinde sosyal mesafeyi gösteren görseller
zeminlere yapıştırılarak öğrencilerin bu bantlara göre sıraya girmeleri
sağlanacaktır.
Yemekhane ve kantinde çalışan tüm personelin maske ve siperlik
kullandığı kontrol edilerek sık sık eldiven değiştirmeleri sağlanacaktır.
Okul yönetimi yemekhane, kantin vb. alanlarda çalışan personelden
belirli aralıklarla sağlık raporlarını isteyecektir.
Yemek sırasında kullanılan tabak, çatal, bıçak gibi tüm araç ve
gereçler mevcut rutinlere göre yüksek sıcaklıkta her kullanım sonrası
yıkanacaktır. Çatal, kaşık ve bıçak kâğıt paket içinde verilecektir.
Yemek masaları, sandalyeler her kullanımdan sonra okul temizlik
personeli tarafından temizlenerek dezenfekte edilecektir.
Yemekhanelerdeki salata barlar kaldırılacaktır. Bunun yerine aynı
besin değerinde, yiyecekler benmariden verilecek ya da masalara
konulacaktır.
Yemek menülerinde diyetisyen kontrolünde bağışıklık sistemini
güçlendirici gıdalara ağırlık verilecektir.
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PERSONEL VE ÇALIŞMA ORTAMLARI
Okulun tüm çalışanlarına Covid-19 ve korunma yolları hususunda
seminer verilmiştir.
Personelin okula girmeden önce ateşleri ölçülecek olup kayıt altına
alınacaktır.
Tüm çalışma ortamlarının kapı ve pencereleri açık tutularak temasın
azaltılması ve ortamın havalandırılması sağlanacaktır. Ortamda bulunan
sandalye ve koltuklar arasında mesafe bırakılacaktır.
Okul personelinin tamamı maske kullanacaktır ve bu maskeler gün
içerisinde düzenli aralıklarla değiştirilecektir.
Hastalık belirtisi gösteren personel, izolasyon odasına alınacak ve ilgili
tüm tedbirler alınarak sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.
Kişisel veya ortak kullanılan ekipmanlar (bilgisayar, telefon, diyafon,
mikrofon vb.) temizliği düzenli olarak sağlanacaktır.
Asansörler zorunlu durumlar, hastalık, yük taşıma vb. dışında
kullanılmayacaktır.

DESTEK BİRİMLERİ
Öğrenci kıyafetleri, kırtasiye, kitap alışverişleriyle servis kayıtları bu yıl
Online olarak da yapılabilir.
Satışı yapılan ürünler dezenfeksiyon işlemi yapıldıktan sonra teslim
edilecektir.
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SAĞLIK HİZMETLERİ
Okullarda bulunan sağlık çalışanları ve rehber öğretmenler, sağlık ve
psikososyal ihtiyaçların karşılanmasında aktif rol alacaktır.
Kampüs Okullarımızda sürekli olarak “Okul Hemşiresi” ve belirlenen
günlerde “Okul Doktoru” bulundurulacaktır.
Okullarda sağlık biriminde kullanmak üzere, revir içinde ya da başka
bir alanda camı dışarıya açılabilen ve sürekli temiz tutulan bir oda
oluşturulmuştur.
Reviri kullanacak kişi sayısı belirlenmiş olup tüm vakalar kayıt altına
alınacaktır.
Gün içerisinde herhangi bir hastalık belirtisi gösteren öğrenci revire
yönlendirilecek, gerekli görülürse sağlık personeli, öğrenciyi ailesine
teslim edecektir.
Sağlık kuruluşuna yönlendirilen öğrenci, okula dönüşünde bir sakınca
olmadığına dair sağlık raporu ile tekrar okula başlayabilecektir.
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VELİLERDEN BEKLENTİLERİMİZ VE ÖNERİLERİMİZ
Sürecin her anlamda sağlıklı yürütülebilmesi için sizlerle ortak adım
atmamız da oldukça önemlidir. Bu doğrultuda aşağıda belirtilen
hususlarda desteğinizi rica ediyoruz:
Çocukların pandemi sürecinde uyku ve beslenme saatlerinde ister
istemez bazı değişmeler olmuştur. Bu saatler okulun başlama saati
dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Yeterli uyku ve beslenme bu
süreçte bağışıklık sistemi için olduğu kadar öğrenme ve gelişim için
de önemlidir. Aynı zamanda, yeterli uyku ve sağlıklı beslenme, yeni
normale uyum sürecinde kaygı ve endişenin yönetilmesine olumlu
katkılar sağlayacaktır.
Pandemi sürecine bağlı olarak çocuklarınızda önemli gördüğünüz
duygusal ya da davranışsal değişimlerin okul Psikolojik Danışma ve
Rehberlik Servisi ile paylaşılmasının, çocuğunuzun uyum süreci ve
psikolojik sağlığı açısından önemli olduğunu bilmeniz gerekmektedir.
Aile bireylerinde yaşanabilecek soğuk algınlığı, nezle gibi
durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli önlemleri
kendiniz ve başkaları için almanız gerekmektedir.
Pandemi sürecinde uyumla ilgili yaşadığınız yüksek düzey endişe
ve kaygı kendiniz ve çocuğunuza zarar verir. Özellikle “Okul içinde sağlık
ve hijyen koşulları nasıl? Okul içinde Covid-19 testi sonuçları pozitif olan
öğrenci var mı? Çocuğum kendini koruyabilir mi?” gibi belirsizlik içeren
sorular kaygıya zemin hazırlar. Yaşadığınız endişenin kaynaklarını okul
yönetimi ve rehberlik birimiyle paylaşmanızda yarar vardır.
İyimserliğin ve olumlu düşüncenin stres yönetimi açısından
olumlu etkileri vardır. Yaşanan bu olumsuz süreçlerin kalıcı
olmayacağına, gerekli önleyici çalışmaların yetişkinler tarafından
alınmaya çalışıldığına ilişkin inançları çocuğunuzla paylaşmakta yarar
vardır.
Çocuğunuza “hijyen”, “maske”, “mesafe” kurallarının ne anlama
geldiğini ve okulda bu kurallara neden uymaları gerektiğini anlatmanız
gerekmektedir.
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Fiziksel ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek de arkadaşlar
arasında güzel aktiviteler olabileceğini ebeveynler olarak çocuğunuza
anlatmanız yararlı olacaktır.
Hijyen ve önlemlerin sadece çocuğun kendisi için değil, başkaları
için de önemli olduğunu çocuğunuza anlatmanız önemlidir.
Pandemi sürecinde, siz ve çocuklarınız için hazırladığımız
bilgilendirici rehber ve etkinlikleri incelemeniz yararlı olacaktır.
Bu rehberler ve bültenlere web sitemizden ulaşabilirsiniz.
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SINAV EĞİTİM KURUMLARINDA KULLANILAN
PANDEMİ KAPSAMINDAKİ İŞARETLENDİRME
VE AFİŞLER

www.sinav.com.tr

/sinav.com.tr

19

20

PANDEMİ DÖNEMİ VELİ-ÖĞRENCİ REHBERİ

www.sinav.com.tr

/sinav.com.tr

21

22

PANDEMİ DÖNEMİ VELİ-ÖĞRENCİ REHBERİ

TANIMLAR
Antiseptik: Yüzeylerin ve canlı dokuların mikroorganizmalardan
temizlenmesi amacıyla kullanılan kimyasalların ismi antiseptiktir.
Covid-19: İlk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde aralık ayının sonlarında
solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup
hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan
bir virüstür.
Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerdeki hastalık yapma özelliği olan
bakteri, virüs, parazit gibi mikroorganizmaların kimyasal madde
kullanılarak yok edilmesi işlemi.
Hijyen: Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak
uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü.
Okul Pandemi Kurulu: Okul Pandemi Kurulu, pandemiye ilişkin önlem
ve tedbir alınması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için okul
yönetimi ve paydaşlarına rehberlik eden kuruldur.
Pandemi: Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda
yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim.
Psikososyal Destek: Kriz ve stres durumlarında, kişinin psikolojik ve
sosyal uyumunu korumasına ve stresle başa çıkmasına yardımcı olmak
için uzmanlar tarafından sağlanan yardım desteğidir.
Sosyal Mesafe: Bulaş ihtimalini azaltmak için başka insanlarla
temastan kaçınarak uygun mesafede durmak sosyal mesafedir.
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