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Covid-19 Salgınında İş Sağlığı Ve Güvenliği ve Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 

 Hastaneye giriş ve çıkışlarda el dezenfektanı kullanarak el hijyeni sağlanacaktır. 

 Rutin el hijyeni 5 endikasyon kuralına uygun olarak sık sık ve kirlendikçe yapılacaktır. El Hijyeninin 5 

endikasyonu şunlardır: 

1-Hasta ile temastan önce 2-Hasta ile temastan sonra 3-Hasta çevresindeki yüzeylerle temastan sonra 4-Kan ve 

vücut sıvılarıyla temastan sonra 5- Aseptik işlemlerden önce. 

 Kişisel hijyen kurallarına uygun olacak şekilde öz bakım sağlanacaktır. Günlük duş alımı, saç bakımı (saçlar 

toplu), günlük sakal tıraşı, el, yüz ve tırnak temizliğine (tırnaklar kısa ve ojesiz, takısız) özen gösterilmelidir.  

 Kıyafetlerin temiz, ütülü ve bakımlı olmasına her zaman özen gösterilmelidir. Kılık kıyafet iş ortamına ve işin 

gereklerine uygun olmalıdır. 

 Hastane içinde cerrahi maske ile dolaşılacaktır. N95 maske kullanımı yoğun temas gerektiren işlerde (Aerosol 

oluşturan tüm işlemlerde, cerrahi operasyonlarda) kullanılacaktır.  

 Kullanılan N95 maskenin 8 saatlik kullanım süresi (toplam ağızda kalış süresi) olduğundan, süresi dolana 

kadar kontaminasyonu önlemek için kilitli poşette (naylon poşet kullanılmayacaktır) muhafaza edilecektir. 

 Anabilim Dalı klinikleri ve hastanede kullanılmak üzere kişisel koruyucu ekipmanlar başhekimlik tarafından 

verilecek olup, kullanım zorunludur. 

 Kişisel koruyucu ekipman kullanımı (kullanım alanları, giyme-çıkarma sırası), izolasyon önlemleri bilinecek 

ve korunma önlemlerine uyulacaktır.  

Kişisel koruyucu ekipman giyme sırası: önlük, maske, gözlük, eldiven. 

Kişisel koruyucu ekipman çıkarma sırası: eldiven, gözlük, önlük, maske. 

 Hastaların ve diğer personelin sıklıkla kullandığı alanlar (yemekhane, kafeterya, sigara alanı vb.) 

kullanılmayacaktır. 

 Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kişiler ile aranıza 2 metre mesafe konulacaktır. 

 Yemekhanede, kütüphanede ve dersliklerde hazırlanmış oturma düzeni (çapraz) dışına kesinlikle çıkılmayacak 

olup, yan yana ya da karşılıklı oturulmayacaktır.  

 Hastane kıyafetleri hastane dışında kullanılmayacak ve çift poşetleme yöntemi ile 60 derecede yıkanacaktır. 

 Ekipman, araç-gereçler kesinlikle ortak kullanılmayacaktır. Kullanılan malzemeler her hasta muayenesi sonrası 

dezenfekte edilerek kullanılacaktır.  Çalışma süresi içinde ve çalışma alanlarında cep telefonu kullanımı kısıtlı 

olacaktır. 

 Görevlendirildiğiniz alan, birim dışında kesinlikle bulunulmayacaktır. 

 Görevlendirildiğiniz alan, birime dışarıdan ziyaretçi kabul edilmeyecektir. 

 

Yukarıdaki koşulları okudum, anladım, bu koşullara ilişkin açıklayıcı metnin bir örneğini aldım, ayrıca gelişen 

durumlara göre hastane tarafından yayınlanacak diğer kuralları da takip ederek uymayı taahhüt ettiğimi beyan ve kabul 

ediyorum. 
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