SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
YARIYIL SONU VE BÜTÜNLEME SINAVLARINDA
COVID-19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA UYGULANACAK TEDBİRLER

1. Sınava girecek bütün öğrencilerin HES kodlarını 5 Ocak 2021 tarihine kadar sınıf
temsilcileri aracıyla koordinatör öğretim elemanlarına iletmesi sağlanacak.
2. Bölüm Koordinatörleri sınavlara girecek bütün öğrencilerin HES kodunu her gün saat
08:00’ de sorgulatacak. HES kodu riskli olan öğrenciler ilgili sınava giremeyecektir.
Yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girecektir.
3. Bina içine girişler sınav saatinden 15 dakika önce yapılarak, sınıflarda öğrencilerin
geçireceği süre minimumda tutulacak.
4. Bina girişinde bulunan dezenfektan cihazı yardımıyla bina içine giren herkesin ellerini
dezenfekte etmesi sağlanacak.
5. Bina içinde ve sınıflarda maske kullanımı zorunlu olacağından, maskesiz hiç kimse
bina içine veya sınıflara alınmayacaktır. Mümkünse çift maske ve siperlik/ gözlüklü
siperlik kullanılması önerilmektedir.
6. Sınıflarda mesafe kuralları uygulanacağından, öğrencilerin oturma planları buna göre
düzenlenerek seyreltilmiş sınıflarda sınavlar yapılacak.
7. Sınavdan önce öğrencilerin hangi sınıfta ve sırada gireceği belirlenerek öğrencilere
duyurulacaktır. Sınav salonlarının kapısında sınava giren öğrencilerin listesi
asılacaktır. Öğrencilerin belirlenen salon ve sıra numarasında girmek zorundadır.
Sınav sabahı kargaşa yaşanmaması için öğrencilerin sınava gireceği salonu öğrenmesi
tavsiye edilmektedir.
8. Sınav sırasında silgi, kalem, kalem açacağı, hesap makinası vb. araç-gereç paylaşımı
yasaktır. Her öğrenci sınavda kullanacağı araç ve gereci yanında getirmek zorundadır.
9. Her sınav sonrasında ilgili sınıflar dezenfekte edilip havalandırılmak suretiyle gerekli
temiz hava sirkülasyonu ve dezenfeksiyon işlemi sağlanacak. Sınav sırasında
sınıflarda pencereler açık tutulacaktır. Öğrencilerin hava koşullarına uygun kıyafet
giymesi önerilmektedir.
10. Her sınıfta yapılan sınav sayısı minimum sayıda tutularak, öğrencilerin karşılaşma
olasılığı da azaltılmış olacak. Aynı gün mümkünse aynı salonda tek sınav yapılması,
bu mümkün değilse iki sınav arasında en az 1 saat boşluk olmasına dikkat edilmesi.

Sınav bitiminde salonda görevli araştırma görevlileri sınav salonun dezenfeksiyonu
için ilgili görevliyi bildirmesi gerekiyor.
11. Sınavların Fakültemizin bulunduğu C blok dışında A ve B blokta bulunan derslikler
kullanılarak birden fazla sınıfta, ferah ve kişi yoğunluğu azaltılmış sınıflarda
yapılması sağlanacaktır.

