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BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
KOV-KOM (COVİD-19 KOMİSYONU) 2. TOPLANTI RAPORU 

(09.07.2020)

Kontrollü yaşama geçiş sürecinde ofislerde ve yerleşkelerimizin açık alanlarında yapılması 
gerekenleri ve ilave tedbirleri değerlendirmek için toplanan komisyonumuz üniversitemizde 
uygulanmak üzere aşağıdaki kararları almıştır:

1- Yerleşkelerimiz  girişlerindeki  görünür yerlere COVID-19 kapsamında alınması gereken 
önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken 
kurallar) asılması;

2- Yerleşkelerimize girişte personele ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler 
olup olmadığının sorgulanması ve herhangi birine evet denmesi durumunda yerleşkelere 
girişi engellenerek en yakın sağlık kurumuna yönlendirilmesi;

3- Personel çalışma ve dinlenme alanlarında en az 1,5 metrelik sosyal mesafeyi koruyup ve 
maske takma ve el yıkama konularında birim amirince uyarıların sıklıkla yapılması;

4- Yerleşkelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin  (kapı kolları, telefon ahizeleri, 
masa yüzeyleri, tırabzan ve asansör gibi) temizliğinin titizlikle yapılmasına devam edilmesi;

5- Sağlık Bakanlığı, pandemi döneminde klimaların kullanılmamasını, doğal havalandırmanın 
tercih edilmesini tavsiye etmektedir. Dış ortama açılan pencere ve kapılar kullanılarak kapalı 
ortamlar havalandırılmalıdır. Bununla beraber klima kullanılması zaruri hale geliyorsa 
aşağıdaki hususlara mutlaka dikkat edilmesi;

Hava sıcaklığını artması ve Üniversitemizin laboratuvarlarında bulunan cihaz ve 
malzemelerin durumu değerlendirildiğinde merkezi klima sistemlerinin açılması, %100 temiz 
hava ile beslenen bölgelerdeki klimaların açılması, bunun dışındaki iç havayı kullanan (Split 
Klima, VRF, FCU) klima sistemleri kesinlikle kullanılmaması;

Birden fazla kişinin olduğu ofislerde maskenin mutlaka kullanılması, mesafenin en az iki (3 
metre) kat olarak uygulanması ve klimanın kapatılması;

Kullanımına izin verilmeyen klimaların ofislerde açılması durumunda sorumluluk kişilere ait 
olduğu;

6- Alınan kararların Üniversitemizde akademisyen, personel ve öğrencilerine tebliğ edilmesine 
karar verilmiştir.
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