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Üniversitemiz öğrencileri ve personelinin kampüs içinde ve dışında sağlığı, güvenliği ve refahı 

en büyük önceliğimizdir. Ülkemizde gerekli tedbirler erken dönemde alınmıştır. WHO 

tarafından virüsün etkileri sebebiyle bu durum Küresel Salgın olarak edildi. Virüsün ülkemizde 

de görülmesi üzerine Üniversitemizde de Yeni Coronavirüs Enfeksiyonu Çalışma ve 

Koordinasyon grubu oluşturmuş bulunmaktayız. Çalışma grubu konu ile ilgili güncel 

duyuruları takip edip gerekli önlemleri alarak sizlerle paylaşacaktır. 

Yüksek Öğretim Kurumu tarafından resmi kararla 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 

üniversiteler üç hafta tatil edilmiştir. Yeni bir resmi duyuruya kadar akademik ve idari personel 

tatil olmayacak Coronavirüsün Türkiye’deki seyrine göre tekrar değerlendirilecektir.  

Üniversitemiz, COVID-19 (Yeni Coronavirüs enfeksiyonu) ile ilgili olarak sesli görüntülü 

bilgilendirme ve uyarılar, bina ve kapı girişlerinde el dezenfektanlarının yerleştirilmesi gibi 

bazı önlemler almış, tüm personelimiz ve öğrencilerimizi çeşitli duyuru araçlarıyla 

bilgilendirmiş bulunmaktadır.  

Üniversitemizin COVID-19 (Yeni Coronavirüs enfeksiyonu) ile ilgili eylem planı aşağıda 

sunulmuştur. 

• Üniversite öğretim elemanları ve idari personel için tüm uluslararası seyahatler ve 

etkinlikler 30 Nisan 2020’ ye kadar kısıtlanmıştır. 

• Yukarıda belirtilen süre içinde ülke dışına yapılan kişisel seyahatlerin de iptal edilmesi 

üniversitemiz tarafından önemle tavsiye edilmektedir. 

• Son 14 gün içinde uluslararası üniversite destekli veya kişisel seyahat etmiş bulunan ve 

uluslararası seyahat planı olan herkesin seyahat detaylarını Konya Gıda ve Tarım 

Üniversitesi Rektörlüğü/Genel Sekreterliğine bildirmesi gerekmektedir. 

• Türkiye’ye geldikten sonraki 14 günlük izolasyonu tamamlamadığı sürece başka bir 

ülkeden seyahat eden hiç kimsenin kampüste bulunmasına izin verilmeyecektir. 

• Bu uygulamaya Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi dışından gelen ziyaretçiler de 

dahildir. 

• Son 14 gün içinde yurtdışından gelen personel ve öğrencilerin Uluslararası İlişkiler 

Koordinatörlüğüne bildirmesi gerekmektedir. Bu duyurudan bilgisi olmayan veya bu 

konuda hassasiyet göstermeyen öğretim elemanı, öğrenci ve personelin Konya Gıda ve 

Tarım Üniversitesi Genel Sekreterliğine bildirilmesi zorunludur. 

Ulusal ve Uluslararası Katılımcı olan tüm etkinliklerin ertelenmesi 

• Tüm üniversite birimlerinin 13 Mart – 30 Nisan tarihleri arasında düzenleyecekleri 

ulusal ve uluslararası katılımlı tüm etkinlikleri bir sonraki duyuruya kadar iptal edilmiş 

veya ertelenmiştir. 

Hastalıkla mücadelede hijyen ve temizlik 

• Ortak alanlarda ve sık dokunulan yüzeylerde sağlık koşullarını oluşturabilmek için 

temizlik dahil tüm sıhhi önlemlerin artırılması yoluna gidilmiştir. 

• Yemek ve barınma gibi çok sayıda kullanıcısı olan kalabalık alanlarda temizlik 

personeli sayısı artırılmıştır. 



• Toplantı odaları, ofisler, sınıflar vb. dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılan alanlara 

el dezenfektanı dağıtılmıştır.  

CODVID-19 (Yeni Coronavirüs enfeksiyonu) yayılmasını önleme ile ilgili aşağıdaki 

bilger paylaşılmıştır; 

• Hasta olunca evde kalın. 

• Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çekiyorsanız erken tıbbi yardım alın. 

• Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın. 

• Sabun ve su yoksa alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. 

• Dirseğin iç kısmına öksürüp, hapşırın ve yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza, 

kulaklarınıza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının. 

• İnternet sayfamızda yayınlanan videolar ve sunumlar dahil olmak üzere CODVID-19 

hakkında daha fazla bilgi edinin. 

• Bu sorunlardan herhangi biri hakkında sorunuz varsa lütfen şu adresleri ziyaret edin. 

www.seyahatsagligi.gov.tr 

www.who.int 

Hastalıkla ilgili korku ve endişenin paniğe neden olmaması, belirli bir topluluktan ve ulustan 

insanların hastalığın kaynağı ve taşıyıcısı olarak görülmemesi ve uluslararası öğrenci, öğretim 

elemanı ve personelimizin ayırımcılığa maruz kalmaması son derece önemlidir.  
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