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BAŞLARKEN
Kadir Has Üniversitesi olarak önceliğimiz, tüm öğrencilerimizin ve
çalışanlarımızın sağlığını korumaktır. Kampüse geri dönerken aldığımız
önlemleri ve dikkat etmemiz gereken kuralları hatırlatmak isteriz.

Kampüse Gelirken
Neler Yapmalıyım?
EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE

EVDEN ÇIKMADAN ÖNCE

KAMPÜSE GELİRKEN

Ateşimizi ölçelim. 37,5
derecenin üzerindeyse
evde kalalım ve fakülte
sekreterlikleri ile
corona@khas.edu.tr
adresine durumumuzu
bildirelim.

Öğrencilerimiz ve
çalışanlarımız aşı kartları
eşleştirilmiş üniversite
kartlarıyla, giriş onayı
olan ziyaretçilerimiz HES
kodu kontrolü ile
kampüse girebilir.

Toplu taşımayla gelen
öğrencilerimizin maske
kullanmaları ve araçtan
indikten hemen sonra el
hijyenini sağlamaları
çok önemlidir.

KAMPÜSE GELİRKEN
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KAMPÜSE GELİRKEN

Kampüse kendi aracımızla
geliyorsak araçta en fazla
2 kişi bulunmaya dikkat
edelim.

Yolculuğumuz süresince
pencereleri sık sık açarak
temiz hava gelmesini
sağlayalım.

Özel araçlarımızda da
dezenfektan veya
kolonya bulundurmayı
ihmal etmeyelim.
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Kampüs Girişinde
Neler Yapmalıyım?
KAMPÜS GİRİŞİNDE
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KAMPÜS GİRİŞİNDE

Aşılarını tamamlamayanlar,
HES kodu uygulamasındaki
son 48 saat içerisinde
alınmış negatif PCR testini
göstermeleri koşuluyla
kampüse girebilirler.

COVID-19 önlemleri
kapsamında aşılarının
tamamlanmasının
üzerinden en az 14 gün
geçmiş olan
öğrencilerimiz kampüse
girebilir.

Kampüsümüz sadece KHAS
mensuplarına (öğrenci, çalışan,
mezun) açıktır. Ziyaretçileriniz
için bir gün önceden
corona@khas.edu.tr
adresine bilgi vererek onay
alınız.

KAMPÜS GİRİŞİNDE
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KAMPÜS GİRİŞİNDE

Aşıları tam olan
öğrencilerimiz tüm
kapılardan okula
girebilirler.

Aşıları tamamlanamayan
öğrencilerimiz, C Blok Am
Bahçe kapısından
kampüse girebilecek ve
PCR testleri bu kapıda
kontrol edilecektir.

A Blok, D Blok ve Yabancı Diller
Yüksekokulu girişlerinde termal
kameralarla otomatik olarak;
diğer girişlerde ise
termometrelerle ateş ölçümü
yapılmaktadır.
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Kampüs Girişinde
Neler Yapmalıyım?
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Ateşi 37,5 derecenin
üzerinde olan ya da
kendisini iyi hissetmeyenler
önce karantina odasına,
ardından da en yakın
sağlık kuruluşuna
yönlendirilmektedir.

Hijyenimiz için kampüsün
çeşitli noktalarına el
dezenfektanları
yerleştirilmiştir.

Kampüse herkesin maskeyle
girmesi ve tüm ortak
alanlarda ağız ve burun
kapalı olacak şekilde
maske takılması
zorunludur.

KAMPÜS GİRİŞİNDE

KAMPÜSTE

Ayakkabı hijyeni için özel
dezenfektanlı paspaslar
yerleştirilmiştir.

Kampüsün belirli
noktalarında bulunan
otomatlardan üniversite
kartlarımızı okutarak
yedek maske temin
edebiliriz.
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Kampüste
Neler Yapmalıyım?
KAMPÜSTE
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Sını arda ve o slerde
hepimiz mutlaka ağız ve
burun kapalı olacak
şekilde maske takalım.

Kullandığımız maske ve
eldivenleri atık ve çöp
kutularının yanlarına
yerleştirilen “maske ve
eldiven” kutularına
atalım.

Ders aralarında
sosyalleşmelerimizi
mümkünse açık
alanlarda yapalım.
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Taze hava girişinin
sağlanması için sını arı 30
dakikada bir havalandıralım.
Camlar açıkken kapıları
mutlaka kapatalım.

Sını arın ve o slerin girişçıkışlarında sosyal
mesafemizi koruyalım ve
bilgilendirme işaretlerini
dikkate alalım.

Kampüs içerisinde sosyal
mesafeyi korumak için yer
şeritlerine dikkat
edelim.
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Kampüs & İşletmelerde
Temizlik Önlemleri
KAMPÜSTE

KAMPÜSTE

KAMPÜSTE

Bilgi Merkezi’nde kullanılan
kitaplar sterilizasyon
cihazlarıyla dezenfekte
edilmekte veya üç gün
bekletildikten sonra ra ara
yerleştirilmektedir.

Kampüsümüzdeki tüm
işletmelerin yasal
zorunluluklar kapsamında
almaları gereken
önlemler titizlikle ve
düzenli olarak kontrol
edilmektedir.

Spor Merkezimiz pandemi
koşullarına göre hizmet
vermektedir. Kullanım
kuralları hakkında
spor@khas.edu.tr
adresinden bilgi
alabilirsiniz.
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KAMPÜSTE

Kampüs binalarımız
18:00-08:00 arası dezenfekte
edilmekte ve ertesi güne
hazırlanmaktadır.

Kampüs içi yemek
işletmelerimiz pandemi
koşullarına uygun
şekilde hizmet
vermektedir.

Dersler 09.00-18.00 arasında
yapılacaktır. İdari kadromuzun
çalışma saatleri 08.30-17.30
arasıdır ve esnek çalışma
modeli ile çalışmaktadır.
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Kampüsten Ayrılırken
Neler Yapmalıyım?

KAMPÜSTE
İşbirliği yaptığımız öğrenci
yurtları pandemi
koşullarına göre hizmet
vermektedir. Sorularınız
için yurtlar@khas.edu.tr
adresinden bilgi
alabilirsiniz.

KAMPÜSTEN AYRILIRKEN

KAMPÜSTEN AYRILIRKEN

Kampüsten ayrılırken
sosyal mesafe kurallarına
dikkat etmeyi ve toplu
taşıma araçlarında maske
takmayı ihmal
etmeyelim.

Sağlığımız için kampüse
güvenli dönüş kurallarına
ve Sağlık Bakanlığı’nın
tavsiyelerine uymaya
devam edelim.
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SON OLARAK
Pandemi döneminde güvenli kampüs önlemlerimizle ilgili daha fazla
detay veya sorularınız için 0549 533 65 52 numaralı WhatsApp hattı ya
da corona@khas.edu.tr adresiyle iletişime geçebilirsiniz.

TEŞEKKÜRLER

