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COVID-19 Kapsamında CRAD Eğitim Kurumumuzda Sunulan  

Eğitim Süreçlerimizde Alınan Hijyen ve Temizlik Önlemleri 

 

Kuruma Giriş: Kurum merkezimizin girişinde Dezenfektan standı bulunmakta ve giriş öncesi kişilerin 

ellerinin dezenfeksiyonu sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra Kurum Personeli iç alan ayakkabısı kullanmakta 

ve ziyaretçilerin de galoş giymesi mecbur tutulmaktadır. Kurum girişinde personel ve ziyaretçilerin ateşi 

ölçülmekte ve 37,8 derece ve üzerine ateşi olan kişiler kurum binasına alınmamaktadır. Ateş ölçme 

uygulaması kursiyerler için de uygulanacaktır.  

Kurum içinde ve eğitim salonunda maske kullanım zorunluluğu vardır.  

Kurye ve Kargo personeli gibi kısa süreli ziyaretçiler kurum içine alınmadan işlem yapılmaktadır.  

Kurumumuzda çalışan hiçbir personel toplu ulaşım kullanmamakta ve kuruma kendi araçları ya da iş 

arkadaşlarının araçları ile ulaşımlarını sağlamaktadır.  

Eğitim Salonu: Eğitim salonumuz kurum içerisinde bulunmakta olup eğitim olmadığı periyodlarda herhangi 

harici kişi ve kurumlar tarafından kullanılmamaktadır. Eğitim başlangıcı öncesinde hijyeni sağlanıp her gün 

eğitim sonrasında temizlenmektedir.  

Normal dönemlerde 16 Kişi kapasiteli olan 48,80 M2 Eğitim Salonumuz COVID-19 önlemleri kapsamında 

fiziksel mesafenin uygun ölçülerin üzerinde tutulabilmesi için 10 Kişi kapasite ile hizmet sunacaktır. Eğitim 

salonunun havalandırması klima kullanılmadan salon camları ile sağlanmaktadır.  

Kursiyerler arasında aynı sırada 2 metre ön sıra ile 1.5 metre mesafe olacak şekilde oturma düzeni 

kullanılmaktadır.  

Yemek Salonu ve Dinlenme alanları:  

Kursiyerlere çay ve kahve ikramları sınıfta, öğle yemekleri kurumumuz yemekhanesinde sunulmaktadır. 

Yemekler hazırlanırken hijyen kuralarına sıkı bir şekilde riayet edilmekte, pişmeyen ürünler sirkeli su ile 

yıkanmak sureti ile servis edilmektedir.  

Yemek salonumuzun 25 M2 olup normal kapasitesi 16 kişi ancak COVID-19 önlemleri kapsamında yarım 

kapasite ile 8 kişi olarak kullanılmaktadır.  

Dinlenme alanları: Ders araları ve öğle arasında kursiyerler tarafından kullanılabilecek müstakil 70 metre 

arka bahçemiz ve eğitim salonumuzun hemen yanında 7 M2 balkon terasımız bulunmakta ve bu alanlarda 

kursiyerlerin açık havada ve sokak ortamına maruz kalmadan istirahat etmesi sağlanmaktadır.  

Tuvalet ve hijyen alanları: Eğitim salonu katında 1, ve diğer katlarda 4 adet (2 erkek/ 2 Kadın) kursiyerlerin 

kullanımına sunulan tuvaletler mevcut olup tuvaletlerde dezenfektan ve sıvı sabun ile kişisel hijyen 

imkanları sunulmakta ve Tuvaletlerimiz gün başı gün ortası ve gün sonu olmak üzere 3 kez 

temizlenmektedir.  
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