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Karar Tarihi: 25/03/2021 

PANDEMİ İL KOORDİNASYON KURUL KARARI 

         Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda salgının/bulaşın toplum 

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal 

mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma, COVID-19 ile ilişkili önlemlerin ve 

sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesi ile birlikte sağlık çalışanlarının ve hasta güvenliğini 

sağlamak amacıyla İI Pandemi Kurulu Sayın Valimiz Hüseyin ÖNER Başkanlığında 

toplanılmış olup aşağıdaki kararların alınmasına; 

       Ardahan Üniversitesi Rektörlüğü Genel Sekreterliği’nin 09/03/2021 tarih E-26331761-

100-2100006556 sayılı ‘’Uygulama Dersleri Hk.’’ konulu yazısı ve Ardahan İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü Şehit Uz. Çvş. İbrahim Erdoğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 

22/03/2021 E-771 sayılı ‘’ Staj Çalışması ‘’ konulu yazılarına istinaden; 

Karar 1: Staj/ zorunlu beceri uygulamalarında COVID-19 pandemisi sebebiyle başta iş 

sağlığı ve güvenliği kurallarına riayet edilmesine ve söz konusu sağlık kuruluşlarında eğitim 

görürken, giderken ve dönerken sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına azami dikkat 

edilmesine, 

Karar 2: Her öğrencinin eğitim aldığı okul tarafından staj/ zorunlu beceri uygulamalarına 

başlamadan önce iş sağlığı sigortası ve/veya GSS (Genel Sağlık Sigortası) yaptırılmasına, 

Karar 3: Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü ve Ardahan Üniversitesinin ortak oluşturmuş olduğu  

Staj/Uygulamalı Eğitim Uyulacak Kurallar Öğrenci Onam formu tebellüğ edilmeden hiçbir 

öğrencinin staj/ zorunlu beceri uygulamalarına başlatılmamasına, 

Karar 4: Mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin (Meslek Liseleri, Yüksekokul ve 4 yıllık 

fakülte) mağduriyet yaşamaması adına staj komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda 

sağlık kuruluşlarında her türlü staj/ zorunlu beceri uygulamalarının pandemi kurallarına azami 

dikkatin gösterilmesi ve sıkı tedbirlerin alınması şartıyla öğrenciler seyreltilerek/ gruplara 

ayrılarak eğitimlerini almalarına, 

Karar 5: Öğrencilerin staj/ zorunlu beceri uygulaması görecekleri sağlık kuruluşunda iken 

eğitim göreceği birim dışında farklı bir alanda/birimde bulunmamalarına, 

Karar 6: Staj/ zorunlu beceri uygulaması görecek öğrencilerin söz konusu süreç boyunca 

HES Kodu alarak ilgili sağlık kuruluşuna ibraz etmelerine, 

Karar 7: Staj/ zorunlu beceri uygulama süresi boyunca görevi gereği sağlık araçlarına (evde 

sağlık, ambulans vb.) 18 yaş altındaki öğrenciler için öğrenci velileri ile okulun, 18 yaş üzeri 

öğrenciler için ise öğrenci ve okulunun söz konusu araçlara binme onamlarının alınmalarına 

ve araçların kasko tarafından belirlenen yolcu sayılarının da dikkate alınmasına, 

Karar 8: Staj/ zorunlu beceri uygulama süresi boyunca tüm öğrencilerin ilgili sağlık 

kuruluşlarınca kendilerine tebliğ edilen bütün kurallara riayet etmelerine ve kişisel koruyucu 

ekipmanları kullanarak (maske, gerektiğinde tulum, kişisel dozimetre vb.) eğitimlerini bu 

şekilde yapmalarına, 



Karar 9: Staj/ zorunlu beceri uygulaması süresince ilgili alan öğretmeni tarafından 

öğrencilerin pandemi kurallarına dikkat etmeleri hususunda gerekli kontrolleri yapması ve 

ilgili alan öğretmeninin iletişim bilgilerinin öğrencilerin eğitim aldıkları sağlık kuruluşlarına 

bildirilmesine, 

Karar 10:Yukarıda alınan kararların Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığınca 

hayata geçirilen ‘’Staj Seferberliği Projesi’’ adıyla başlayacak olan öğrenciler içinde geçerli 

olmasına, 

 

     Konuları kararlaştırılmış olup, alınan kararların İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda görüşülmesi 

tavsiye edilmiştir. 

 

 

 

 


