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VAKA TESPİTİ VE SÜREÇ YÖNETİMİ PLANI 

S.N. YAPILACAK EYLEMLER GÖREVLİ 

1 

Kuruluş girişinde, güvenlik görevlisi veya görevlendirilen personel tarafından 

kuruluşa giriş yapacak olan personel, öğrenci ve misafirlerin ateş ölçümlerinin 

yapılır. Kuru öksürük, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, bulantı, kusma gibi semptom 

gözetiminin yapılır. 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

2 

Ateş ölçüm sonucu 38 °C ve üzerinde çıkması durumunda bu değere sahip öğrenci, 

personel veya misafirin derhal hastalar için ayrılmış bekleme odasına alınarak 

sağlıklı bireylerden izole edilir. 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

3 

Ateşi olmadığı halde COVID-19’a ait diğer semptomlar olduğundan bu 

semptomlara sahip olan kişilerin derhal izole odasına alınarak sağlıklı bireylerden 

izole edilir. 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

4 
Güvenlik personeli tarafından, hemen kuruluş acil durum süreç yönetimi için 

görevlendirilmiş personele haber verilir. 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

5 İzole odasına görevliler hariç girişler engellenir. 
ALİ 

MEYDANERİ 

6 
İzole odasına, ancak koruyucu donanıma sahip ve bu iş görevlendirilen yeterli 

bilgiye sahip personelin giriş ve çıkışına müsaade edilir. 

ALİ 

MEYDANERİ 

7 Vakaya ait vaka tespit tutanağı kaydı tutulur. 
 GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

8 
Bekleme odasına alınan vakanın 15 – 30 dakika arası bir süre sonra ateşi tekrar 

ölçülür. 

GÜVENLİK 

GÖREVLİSİ 

9 

Ateş ölçüm sonucunun aynı olması durumunda yada semptomların devam etmesi 

durumunda acil durum süreç yönetimi için görevlendirilmiş personel tarafından 

kuruluş idari amirine durumun aktarılır. 

ZEKERİYA 

HARMANDA 

10 
Kuruluş idari amiri tarafından, sağlık ekiplerine bilgi verilir, vakanın hastaneye 

nakil talebinde bulunulunur. 

 MEHTAP 

MEYDANERİ 

11 
Sağlık ekipleri geldikten sonra vakanın hasta nakil aracına alınır ve sağlık 

kuruluşuna naklinin sağlanır. 

MEHTAP 

MEYDANERİ 

12 

Vakanın sağlık kuruluşuna nakli sonrası temas ettiği ortamda bulunan araç ve 

gereçlerin 1/10 ölçeklendirilmiş su ve çamaşır suyu veya su dezenfektan ile 

temizliğinin yaptırılır. 

MEHTAP 

MEYDANERİ 

13 

Acil durum süreç yönetimi için görevlendirilmiş personel tarafından hastaneye nakli 

yapılan hastanın yakınlarına haber verilir. (Hasta öğrenci ise velisine, personel veya 

diğer ise eşi veya diğer aile bireylerinden birine durum hakkında bilgi verilmelidir.) 

ZEKERİYA 

HARMANDA 
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