GENEL AÇIKLAMALAR
Sınav görevlileri ve adaylar sınav öncesinde tıbbi maske takılı olarak sınav salonlarına gidecek,
sınav görevlileri sınav boyunca maske takmaya devam edeceklerdir. Adaylar ise yerlerine
oturduklarında aralarında en az 1 metre olacak şekilde mesafe sağlanarak istemeleri hâlinde
sınav başladıktan sonra maskelerini çıkararak sınava devam edebileceklerdir.
Sınav görevlileri; sınav kutu/paketlerinin teslimi ve kontrolü, soru kitapçıkları ve cevap
kâğıtlarının dağıtılması/toplanması, gerekli durumlarda detaylı olarak yapılacak kimlik ve
sınav giriş belgesi kontrolü gibi temas gerektiren tüm sınav işlemlerinde cerrahi eldiven
kullanmalıdır.
Kimlik kontrollerinin kimliklere dokunulmadan yapılması gerekmektedir.
Adaylardan, kesin COVID-19 tanısı olanlar ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp
sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olan adaylar için alınacak sınav tedbir hizmetleri,
Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından
belirlenecek ve gerekli tüm önlemler alınarak uygun sınav tedbir hizmeti sağlanacaktır. Bu
adaylar için Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından tespit edilecek ve sağlanacak sınav
tedbir hizmetleri ile ilgili Bina Sınav Komisyonları bilgilendirilecektir.
BİNA SINAV KOMİSYONLARI
1. Sınav gününden bir gün önce tüm sınav binasının genel temizliği (özellikle sınıflar ve
tuvaletler) su ve deterjan kullanılarak yaptırılmalıdır. Sınav binasında sık dokunulan yüzeylerin
(kapı kolları, sıralar, masa yüzeyleri, merdiven tırabzanları gibi) temizliğine özellikle dikkat
edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış
(5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)
kullanılabilir. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. Çamaşır suyu ile temizlik yapılan alanlar mutlaka
havalandırılmalıdır. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Pandemi Döneminde Halka Açık Alanların
Temizlik ve Dezenfeksiyonu İlkelerine uyulmalıdır.
2. Bina Sınav Komisyonu, sınav görevlileri ile yapacağı toplantıda, bütün sınav görevlilerinin
sosyal mesafe kuralına (kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uyarak
oturmalarını ve tıbbi maske takmalarını sağlar. Sınav görevlilerine sınav kurallarına ek olarak
COVID-19 ile ilgili alınacak önlemler konusunda bilgi verir.
3. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14
gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan kişilere sınav görevi vermez.
4. Adayların, sınav binasının bahçesine girişleri sırasında sosyal mesafenin (en az 1 metre, 3-4
adım) korunmasını sağlar, yığılma oluşmasını engelleyecek önlemleri alır.
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