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ALINACAK ÖNLEYİCİ VE SINIRLANDIRICI TEDBİRLER 

• COVID-19 için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi, 

• Sosyal mesafenin korunması, 

• Maske takılması, 

• Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması, 

• El hijyeni sağlanması. 

• Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması, 

 

UYGULANACAK MÜDAHALE YÖNTEMLER 

• Salgın hastalıklara karşı planlanmış önlemler mevcut COVID-19’a göre güncellenmeli ve acil durum 

planı devreye alınmalı, 

• Salgın hastalık belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı vb.) olan veya temaslısı olan 

öğretmen, öğrenci ya da çalışanlara uygun KKD (tıbbi maske vb.) kullanımı ve izolasyonu sağlanmalı. 

• SEKÖ planı ve kontrolün sağlanmasında etkili şekilde uygulanma için sorumlu olarak kuruluş müdürü 

ve yetkilendirilmiş müdür yardımcısı bulunmaktadır. Sorumlular tüm öğrenci, öğretmen ve velilere 

duyurulmuştur. 

• Salgın hastalık belirtisi veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanların yakınlarına, iletişim 

planlamasına uygun olarak bilgilendirme yapılmalıdır. 

• İletişim planlamasına uygun olarak kontrollü şekilde sağlık kuruluşlarına yönlendirme sağlanmalıdır. 

• Salgın hastalık semptomları olan bir kişi ile ilgilenirken, uygun ek KKD’ ler; maske, göz koruması, 

eldiven ve önlük, elbise kullanılmalıdır. 

• Müdahale sonrası KKD’ lerin uygun şekilde; ilk önce eldivenler ve elbisenin çıkarılması, el hijyeni 

yapılması, sonra göz koruması çıkarılması en son maskenin çıkarılması ve hemen sabun ve su veya 

alkol bazlı el antiseptiği ile ellerin temizlenmesi sağlanmalıdır. Hastanın izole edildiği mekan sodyum 

hipokloroid çözeltisi kullanarak dezenfekte edilir ve ortam 24 saat boyunca havalandırılır. 

• Salgın hastalık belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenleri ve diğer tek kullanımlık 

eşyaları tıbbi atık olarak kabul edilerek ayrı çift poşetli çöp kutularında toplandıktan sonra gün sonunda 

depolama alanlarındaki kapalı konteynerlarda   en az 72 saat bekletilerek evsel atık olarak Belediye 

temizlik hizmetlerine teslim edilir. 

• Çalışanlar hasta olduklarında evde kalmaları teşvik edilmeli,  
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UYGULANACAK TAHLİYE YÖNTEMLERİ 

• Salgın hastalık (COVID-19 vb.) şüpheli vakaların tahliyesi/transferi ile ilgili yöntemi belirlenmiştir. 

Şüpheli kişi kuruluşça belirlenmiş olan tahliye odasına KKD li personel tarafından alınır ve şüpheli 

hastanın maskesini çıkartmadan orada sağlık kuruluşu ve yakınlarının gelmesi sağlanır. Bu sırada 

şüpheli hasta ile mesafeye dikkat edilir. 

• Çalışanların işe başlamadan önce temassız ateş ölçerle ateşleri kontrol edilir ve ateşi olanlar ivedi olarak 

sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Ateş ölçerin yanlış ölçme ihtimaline karşın yedek olarak bekletilen ateş 

ölçer ile ateş kontrol edilir. 

• Bir çalışanın COVID-19 olduğu tespit edilirse, işveren diğer çalışanları COVID-19'a maruz kalma 

olasılıkları konusunda bilgilendirir ve sağlık kuruluşu ile irtibata geçilir. Temaslı bulunan personel de 

14 gün karantina kurallarını uygular. 

• Bir çalışanın COVID-19 şüphesi bulunduğu takdirde, işyeri hekimi/aile hekimi/sağlık kurumu ile 

iletişime geçer ve temaslı durumda olan diğer personel ve öğrenciler de konu hakkında uyarılır.  

• Salgın hastalık belirtisi gösteren kişi ve temaslılarca kullanılan alanların sağlık otoritelerinde belirtilen 

şekilde boşaltılır, dezenfeksiyonu ve havalandırması (Örneğin; COVID-19 gibi vakalarda temas edilen 

alan boşaltılmalı, 24 saat süreyle havalandırılmalı ve boş tutulması sağlanmalı, bunun sonrasında 

temizliği yapılmalıdır.) yapılır. 

• Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, Sağlık Bakanlığı talimatlarına uygun olarak 

yapılır ve tüm bu işlemler yazılı olarak saklanır. 

• Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu tüm tedbirler kurum içinde uygulanır.  

• Sağlık kuruluşları tarafından rapor verilen çalışan, işvereni işyerine gitmeden bilgilendirir.  

• Kuruluş yönetimi raporların geçerlilik süresi ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nın, Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı’nın ve diğer resmi makamların açıklamalarını takip eder. 

 

ACİL TOPLANMA YERİ 

• Kuruluş içerisinde açılan penceresi bulunan bir oda şüpheli hastaları izole etmek amacıyla hazır 

bulundurulur ve bu oda hakkında tüm çalışanlar ve öğrencilere bilgi verilir. 

• Hastalık şüphesi bulunan kişi maske takar ve tahliyesi bir yakını ya da sağlık kuruluşu yardımı ile 

yapılır. Şüphelinin COVID-19 durumu bulunduğu varsayılarak kişi diğer çalışanlardan izole edilir ve 

daha önceden belirlenen enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan İzole odasında bekletilir ve Sağlık 

Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile iletişime geçilerek sevki sağlanır.  Sonrasında izole odası 24 saat 

havalandırılır ve sodyum hipokloroid çözeltisi ile dezenfekte edilir.  

• Temaslı kişiler ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün Kuralına uyulur.  
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İLETİŞİM YÖNTEMİ 

Kuruluşumuzun iç ve dış iletişimi belirlenmiştir ve iletişim bu iletişim planına uygun olarak yapılır. 

1- Bulaşıcı hastalık riskine karşı iletişimde telefon kullanılır. 

2- Hastalık şüphesi olması durumunda, temaslı olunması durumda hasta yakını, sağlık kuruluşları ve 

kuruluş yönetimi ile iletişime geçilir. 

3- Çalışanın ya da öğrencinin hastalık şüphesi olması durumunda şüpheli yakını ve sağlık kuruluşu ile 

iletişime geçilir. 

4-  Kuruluş içi temaslı olunması durumda kuruluş yöneticisi tarafından temaslı ile iletişime geçilir.  

5- Temaslının temas durumu kuruluş dışında olması durumunda temaslı kişi durumunu telefon ile 

kuruluş yönetimine bildirir. 

6- Kuruluş içi ve kuruluş dışı iletişim kuruluş yönetimi tarafından yetki verilmiş olan müdür yardımcısı 

tarafından yapılır.  

 


