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GİRİŞ

COVID-19 PANDEMİSİ
İlk olarak 7 Ocak 2020’de tanımlanan yeni bir koronavirüs (2019-nCoV) sonrasında ciddi akut
solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak yeniden adlandırılmıştır. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) 11 Şubat 2020’de bu salgını Coronavirus Hastalığı (COVID-19) pandemisi olarak
adlandırmıştır. SARS-CoV-2'ye bağlı gelişen COVID-19 pandemisi kısa sürede birçok ülkeyi
etkisi altına almıştır ve hala tüm dünyada etkisini sürdürmektedir. 10 Eylül 2021 itibariyle
dünya çapında 223.022.538 olgu ve 4.602.882 ölüm bildirilmiştir. Ülkemizdeki ilk vaka ise 11
Mart 2020’de tanımlanmıştır ve 10 Eylül 2021 tarihine kadar 6.039.857 kişi hastalığa
yakalanmış ve bunların 52.860’ı kaybedilmiştir. Bu verilerle Türkiye, dünyada yedinci sırada
bulunmaktadır. COVID-19, günümüzde yaşanan uluslararası endişe verici ciddi bir hastalıktır.

BULAŞ YOLU
SARS-COV-2 virüsü insandan insana çoğunlukla enfekte bir kişi öksürdüğünde veya
hapşırdığında etrafa saçılan solunum damlacıkları yoluyla ve kontamine yüzeylere temas eden
eller aracılığıyla bulaşmaktadır. Hastalığın kuluçka dönemi ortalama beş gün olup olgu
tanımları 14 günlük bir dönemi kapsamaktadır.
KLİNİK BULGULAR
COVID-19 asemptomatik geçirilebileceği gibi, hastaların %81’inde hafif ve orta dereceli,
%14’ünde ciddi ve %5’inde kritik seyrederek organ yetmezlikleri ile hastanın ölümüne neden
olabilmektedir. Özellikle ileri yaşta, kardiyovasküler hastalık ve diyabet gibi komorbiditesi olan
hastalarda enfeksiyonun ciddi seyretme riski çok daha yüksektir. Ateş, öksürük, halsizlik ve
solunum sıkıntısı en sık bildirilen semptomlardır. Daha nadir olarak burun akıntısı, burun
tıkanıklığı ve boğaz ağrısı gibi üst solunum yolu enfeksiyonu semptomları, koku ve tat kaybı,
ishal, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal semptomlar da bildirilmektedir.

TANI
Klinik, laboratuvar ve radyolojik bulgularıyla olası COVID-19 olgularından alınan solunum yolu
örneklerinde çalışılan kantitatif RT-PCR testi ile tanı kesinleştirilmektedir. Bu salgın sürecinin
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başından beri hastanemizde RT-PCR testi başarıyla uygulanmaktadır ve hastanemize başvuran
hastaların RT-PCR testi sonuçlarına kısa sürede ulaşılabilmektedir.
NASIL KORUNALIM?
SARS-CoV-2’ye karşı en etkili savunma silahı aşılama ile etkili enfeksiyon kontrol önlemlerinin
uygulanmasıdır. Bu önlemlere uyum, sağlık sisteminin kapasitesinin zorlanmadan hastaların
etkili tedaviye ulaşabilmeleri ve hastalığın olumsuz sonuçlarının önüne geçilebilmesi açısından
çok önemlidir. Korunmada en önemli yol bulaş zincirinin kırılmasıdır ki burda esas olan virüse
maruz kalmamaktır. Mevcut bilgiler SARS-CoV-2’nin insanlar arasında damlacık ve temas
yoluyla bulaştığını göstermektedir. Bu bulaş yolları dikkate alındığında el hijyeni ve solunum
damlacıklarının bulaşını engelleyecek maske kullanımı ve fiziksel mesafe korunma
önlemlerinin başında yer almaktadır.
OLMAZSA OLMAZ EL HİJYENİ
El hijyeni elde bulunması olası virüslere karşı en etkili yöntemdir. Sağlık bakımında etkili bir el
hijyeni için eller en az 40 saniye antiseptik içeren (%60 etanol veya %70 izopropil alkol ) sabun
ve su ile yıkanmalı veya antiseptik içeren solüsyonlarla ovulmalıdır. Ek olarak, mukozal temasla
virüsün bulaşabilmesi nedeniyle ellerin özellikle göz, ağız ve burun ile temas etmemesine özen
gösterilmelidir. Ayrıca, solunum damlacıklarının çevreye yayılmasını önlemek için öksürme ve
hapşırma esnasında ağız ve burun mendille kapatılmalı ve mendil kullanım sonrası çöpe
atılmalı, mendil olmadığında ise ağız ve burun dirsek içiyle kapatılmalıdır. Eldiven kullanımı
ellerin yıkanması kadar etkili bir önlem değildir. Ayrıca, yanlış bir güven hissiyle riskli
davranışların artmasına neden olabilir. Eldiven kullanımı kısa süreli bulaşa engel olabilse de
eldivenli ellerle birçok yere temas sonrasında yüz, göz, burun ve ağza temas edildiğinde hiçbir
koruyuculuk kalmamaktadır.

FİZİKSEL MESAFE ve İZOLASYON
SARS-CoV-2 damlacık yoluyla 1-2 metre mesafeye kadar yayılabilmektedir. Bu nedenle fiziksel
mesafeyi korumak diğer en ö nemli korunma yö ntemlerinden biridir. Semptomu olmayan
kişilerin de bulaştırıcı olabileceği dikkate alındığında toplumda yakın temaslardan kaçınılması
ö nemlidir.
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ÇEVRE TEMİZLİĞ İ
Sıklıkla temas edilen yü zeylerin dü zenli olarak temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
ortamların dü zenli olarak havalandırılması da oldukça önemlidir. Masalar ve kapı kolları gibi
temasın çok sık olduğu alanların temizliğine ö zen gö sterilmelidir. Temizlikte sulandırılmış
çamaşır suları veya en az %70 alkol içeren alkollü solüsyonlar kullanılabilir.

MASKE KULLANIMI
COVID-19 yayılımını sınırlamada maske kullanımı etkili fakat tek başına yeterli değildir.
Mutlaka el hijyeni ve fiziksel mesafe gibi temel önlemlerle birlikte uygulanmalıdır. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) hem hastaya hem de hastaya bakım veren sağlık çalışanlarına tıbbi maske
kullanımını önermektedir. Sadece aerosol oluşturan işlemlerde sağlık çalışanlarının filtreli
maske kullanımı gereklidir. Özellikle hasta olan kişilerin valfli filtreli maskeleri
KULLANMAMASI büyük önem taşımaktadır.

SAĞ LIK ÇALIŞ ANLARININ KORUNMASI
Salgın sürecinde en ön safhada çalışan sağlık çalışanlarının sağlığının korunması diğer en
önemli noktalardan biridir. El hijyeni, izolasyon önlemleri ve kişisel koruyucu ekipmanın uygun
şekilde kullanımı büyük önem taşımaktadır. Sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarının ve tıbbi
gereksinimlerinin karşılanmasının yanı sıra ruh sağlığının korunması da ihmal edilmemelidir.

HASTALARIN İZOLASYONU ve TEMASLI TAKİBİ
Salgının kontrol altına alınmasında hastaların saptanması ve uygun koşullarda izole edilmesi
bü yü k ö nem taşımaktadır. Ne kadar çok hasta tanı alır ve izole edilirse, bulaş da o kadar
azalacaktır.
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DEVAM EDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM
‘‘Her öğrenci
Güvenli ortamda
Kaliteli bir eğitimi
Haketmektedir’’

Anahtar Noktalar


Bu rehberin amacı, COVID-19 salgının devam ettiği bir dönemde üniversitemizde
başlayacak yüz yüze eğitim ve öğretim sürecinde öğrenciler, öğretim üyeleri ve
personel arasında COVID-19'un yayılmasını önlemek için alınması gerekli önlemleri
özetlemektir.



COVID-19 aşılaması öğrencileri, öğretim üyelerini ve personeli koruma ve COVID19'un yayılmasını yavaşlatmada en etkili yöntemlerden biridir.



Tüm öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve personelin dönem başlamadan önce tam
olarak aşılı olması durumunda maske veya fiziksel mesafeyi gerektirmeden
veya önermeden tam kapasite yüz yüze eğitime dönülebilir.



Aşılamanın tam olarak sağlanamadığı durumlarda ise hem aşıları tam olan hem de
tam aşılanmamış bireylerden oluşan karma bir nüfus olacaktır ki bu da tam
aşılanmamış bireyleri korumayı gerektirmektedir.



Delta varyantı ve yeni ortaya çıkabilecek varyantlar da dahil SARS-CoV-2 virüsüne karşı
öğrencileri, öğretim üyelerini ve personeli korumayı en üst düzeye çıkarmak, COVID19'un yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek ve bulaş yolunu kırmak için
yapılabilecek en iyi uygulama mümkün olan en kısa sürede aşı olunmasıdır. Ek olarak,
bulaş riski yüksek alanlarda ve halka açık yerlerde maske takılması gereklidir.
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DEVAM EDEN COVID-19 PANDEMİSİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hem aşıları tam olan hem de tam aşılanmamış
kişilerden oluşan karma bir nüfus ile yüz yüze eğitim ve öğretim süreci devam edecektir. Hem
aşıları tam olan hem de aşılanmamış kişilerden oluşan bu karma nüfusta tam aşılanmamış
kişileri

koruyacak

önlemlerin

alınması

gereklidir.

ABD Hastalık

Kontrol ve

Önleme Merkezi (Centers for Disease Control, CDC) tarafından tüm öğretmenlerin,
personelin ve uygun öğrencilerin mümkün olan en kısa sürede aşılanması önerilmektedir.
COVID-19 aşılaması öğrencileri, öğretim üyelerini ve personeli korumaya ve COVID-19'un
yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olabilecek en önemli uygulamalardan biridir. Aşılamaya
ek olarak, maske, fiziksel mesafe ve diğer önleme stratejilerinin bilinmesi ve uygulanması da
oldukça önemlidir.

SARS-CoV-2 Bulaşını Azaltmaya Yönelik Önleme Stratejileri:
1. Aşılama
2. Doğru maske kullanımı
3. Fiziksel mesafe
4. El hijyeni ve solunum görgü kuralları
5. Havalandırma
6. Vaka incelemesi, temaslı takibi ile izolasyon ve karantina
7. Temizlik ve dezenfeksiyon
8. Hastayken evde kalmak ve test yaptırmak
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Aşılama, bireyleri COVID-19 hastalığından korumak ve COVID-19 salgınını sona erdirmek için
önde gelen halk sağlığı önleme stratejisidir. Tüm uygun öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri,
personel ve hane halkı üyeleri arasında COVID-19 aşısı, okulların tam faaliyetlerine güvenli bir
şekilde devam etmesine yardımcı olacak en kritik uygulamadır. Tam olarak aşılı olmak
pandemiden önce yaptığımız birçok faaliyete devam edebilmemize olanak sağlayacaktır.
Mevcut COVID-19 aşıları GÜVENLİ VE ETKİLİDİR. 12 yaş ve üstü kişiler için COVID-19 aşısı
uygundur. Ülkemizde şu an için Sinovac ve Biontech aşıları yaygın olarak tıp fakültesi
öğrencileri de dahil tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz uygulanmaktadır. En fazla korunmayı elde
etmek için önerilen tüm dozlarda aşıların yapılması gereklidir. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA)
onaylı COVID-19 aşıları, Delta ve bilinen diğer varyantlara karşı korumaya yardımcı olur.
Bununla birlikte, ön kanıtlar, tam aşılı bireylerin yalnızca küçük bir kısmının Delta varyantı ile
enfekte olabileceğini ve virüsü başkalarına bulaştırabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle
Delta varyantı ile enfekte olma ve bunu başkalarına yayma riskini azaltmak için öğrencilerin,
öğretim üyelerinin ve personelin Delta varyantından korunmayı en üst düzeye çıkarmak ve
başkalarına olası bulaşı engellemek için halka açık bulaş riski yüksek alanlarda maske dahil
olmak üzere diğer COVID-19 önleme stratejilerini kullanmaya devam etmelidir.
COVID-19’a karşı tam olarak aşılanmış olunsa da hiçbir aşı %100 etkili olmadığı için bazı kişiler
hastalığa yakalanabilir. Giderek artan kanıtlar göstermektedir ki COVID-19 aşılı bireylerde
aşılanmamış bireylere göre enfeksiyon gelişme olasılığı daha düşüktür. Ayrıca, bu
enfeksiyonlar aşılı kişilerde meydana geldiğinde, aşısızlara göre daha hafif olma eğilimindedir
ve ciddi hastalık ve ölüm riski azalmaktadır. COVID-19 aşılarının, bağışıklık sistemini baskılayan
ilaç alan kişiler de dahil olmak üzere zayıf bağışıklık sistemi olan bireyleri ne kadar iyi
koruduğunu hala öğreniyoruz. O nedenle, zayıflamış bağışıklık sistemi olan kişiler aşılanmış
olsalar dahi maske ve fiziksel mesafe kurallarını uygulamaya devam etmelidir.
Aşı güvenliği izleme çalışmalarından elde edilen sonuçlar GÜVEN VERİCİDİR. COVID-19
aşılaması sonrası bazı kişilerde hiçbir yan etki görülmezken en sık bildirilen ortak yan etkiler;
enjeksiyon bölgesinde şişlik, kızarıklık ve ağrı, ateş, baş ağrısı, yorgunluk, kas ağrısı, titreme ve
mide bulantısıdır. COVID-19 aşılamasından sonra ciddi yan etkiler nadirdir. Bugüne kadar her
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ikisi de nadir görülen sadece iki ciddi sağlık sorunu bildirilmiştir. Bunlar, henüz ülkemizde
uygulanmayan Johnson&Johnson’s (J&J/Janssen) COVID-19 aşısı ile aşılama sonrası
trombositopenik tromboz sendromu (TTS) ve anafilaksidir. TTS adı verilen yan etki nadir olarak
ve çoğunlukla 50 yaşından küçük yetişkinlerde görülmüştür. 18-49 yaş arasında her milyon
aşılanmış kadında yaklaşık 7 kişide bildirilmiştir. 50 yaş üstü kadınlar ve her yaştaki erkekler
için bu yan etki daha da nadirdir. 23 Nisan’da CDC ve FDA J&J/Janssen aşısının kullanılmasına
tekrar onay vermiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde COVID-19 aşılaması sonrası anafilaksi
yaklaşık milyonda 2 ila 5 kişide meydana gelmiştir. Anafilaksi herhangi bir aşılamadan sonra
ortaya çıkabilir ki böyle bir durumda, reaksiyonu etkili şekilde hemen tedavi etmek
mümkündür. Anafilaktik reaksiyon genellikle aşılama sonrası kısa sürede gelişmektedir. Bu
nedenle COVID-19 aşılaması sonrası 15-30 dakika gözlem yapılmaktadır ve herhangi bir ciddi
allerjik reaksiyon için tedavi olanakları COVID-19 aşı uygulama birimlerinde mevcuttur. Ayrıca,
adolesanlarda ve genç erişkinlerde miyokardit ve perikardit vakaları, mRNA COVID-19 aşıları
olan Pfizer-BioNTech veya Moderna’nın ikinci dozundan sonra daha sık bildirilmiştir. Ancak,
bu raporlar nadirdir ve COVID-19 aşısının bilinen ve potansiyel faydaları, olası perkardit ve
miyokardir riski dahil, bilinen potansiyel risklerinden daha ağır basmaktadır.
COVID-19 aşısı da dahil olmak üzere herhangi bir aşının ardından uzun süreli bir sağlık
sorununa neden olabilecek ciddi yan etkiler son derece olası değildir. Aşı izleme, tarihsel
olarak yan etkilerin genellikle bir aşı dozu alındıktan sonra altı hafta içinde ortaya çıktığını
göstermiştir. Bu nedenle FDA, yetkili COVID-19 aşılarının her birinin son dozdan sonra en az iki
ay (sekiz hafta) izlenmesini şart koşmuştur. Milyonlarca insan COVID-19 aşılarını olmuştur ve
şu ana kadar uzun vadeli herhangi bir yan etki tespit edilmemiştir.
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Tam olarak aşılanmamış kişiler maske taktığında kendilerini olduğu kadar başkalarını da
korurlar. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda, fiziksel mesafenin sağlanamadığı
durumlarda, aşıları tam olmayan kişilerin özellikle doğru maske kullanımı çok önemlidir. Tam
aşılı olmayan bireyler kapalı alanlarda maske kullanmalıdır. COVID-19'un açık havada sınırlı
bulaştığına dair kanıtlar göz önüne alındığında, tam aşılı olmayan kişiler özellikle bulaş riski
yüksek alanlarda, kalabalık açık hava ortamlarında ve diğer insanlarla sürekli yakın temas
içeren faaliyetler sırasında maske takmalıdır. Otobüs, servis veya diğer araçlarda maske
takılmasına özellikle dikkat edilmelidir.
CERRAHİ MASKE NASIL TAKILMALI?
Maske takılmadan önce eller en az 40 saniye yıkanmalı veya el antiseptikleriyle en az 20
saniye ovalanmalıdır

Maskenin katlı kısmı dış tarafta kalmalıdır

Maskedeki metal şerit burnun üst kısmına gelmelidir

Maske lastikli ise maskenin yanlarındaki lastikler geçirilerek takılmalıdır

Maske ipli ise maskenin üst kenarlarındaki ipler kulakların üstünden geçirilerek başın arka
kısmında bağlanmalı, alt kenarlarındaki ipler ensede bağlanmalıdır

Maskenin üst tarafındaki şerit, burun köprüsünün üzerine hafifçe bastırılarak
yerleştirilmelidir

Maske burun, ağız ve çeneyi tamamen kapatacak, kenarlarından hava geçişine izin
vermeyecek şekilde takılmalıdır

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Tıbbi Maske Kullanım Klavuzu
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TIBBİ (CERRAHİ) MASKE NASIL ÇIKARILMALIDIR?
 Maske burun, ağız ve çeneyi içine alan yoğun kirlenmenin gerçekleştiği
ön kısmına dokunmadan çıkarılmalıdır.
 Maske lastikli ise kulak arkasındaki lastiklersen tutularak çıkarılmalıdır.
 Maske ipli ise çıkarırken maskenin düşmemesi için önce ense
bölgesindeki alt ipleri, sonra başın arkasındaki üst ipleri çözülerek
çıkarılmalıdır.
 Çıkarılan maske lastiklerinden veya iplerinden tutularak çöpe atılmalı
ve çöpün sürekli kapalı kalması sağlanmalıdır.
 Maske çıkarıldıktan sonra eller en az 40 saniye yıkanmalı veya el
antiseptikleriyle en az 20 saniye ovalanmalıdır.

TIBBİ (CERRAHİ) MASKE KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sağlık Çalışanlarına Yönelik
Tıbbi (cerrahi) maskenin burun, ağız ve çeneyi içerisine alan ön kısmına
dokunulması durumunda eller en az 40 saniye yıkanmalı veya el
antiseptikleriyle en az 20 saniye ovalanmalıdır
Tıbbi (cerrahi) maske kirlendiğinde, nemlendiğinde veya yırtıldığında
mutlaka yenisiyle değiştirilmelidir.

Tıbbi (cerrahi) maskeler kesinlikle ortak kullanılmamalıdır.

Kullanılmış tıbbi (cerrahi) maske kirlenmese bile çöpe atılmalı asla tekrar
kullanılmamalıdır.

MASKE KULLANIRKEN YAPILMAMASI GEREKEN YANLIŞLAR

Tıbbi (cerrahi) maske burun, ağız ve çeneyi içerisine alacak şekilde takılması dışında
kullanılmamalı ve ön kısmına hiçbir zaman dokunulmamalıdır.
Kaynak: cdc.gov/coronavirus
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Fiziksel mesafe , hem iç hem de dış mekanlarda aile üyesi olmayan kişiler arasında en az 2
metre (yaklaşık 2 kol uzunluğu, 6 fit) mesafe bırakılması anlamına gelir. Tam olarak
aşılanmamış kişiler fiziksel mesafeyi uygulamaya devam etmelidir. Ortak kullanım alanlarında
(sınıflar, yemekhaneler, soyunma odaları, laboratuvarlar, kütüphaneler, öğrenci merkezleri ve
konferans salonları gibi) sıralar, sandalyeler ve/veya masa oturma yerlerinde fiziksel mesafeye
uyulmalıdır.

COVID-19 dahil bulaşıcı hastalıkların yayılmasını azaltmak için el hijyeni ve solunum görgü
kuralları uygulanmalıdır.
Sağlık çalışanlarında el hijyeni sağlanırken en sık unutulan bölgeler baş parmak, parmak araları
ve tırnak uçlarıdır. Bu nedenle el hijyeni sağlanırken doğru el hijyeni tekniğinin uygulanması
çok önemlidir. Sağlık hizmetlerinde el hijyeni en ETKİLİ, en BASİT ve en UCUZ enfeksiyon
kontrol önlemidir. El hijyeni için eller en az 40 saniye su ve antiseptikli sabun ile yıkanmalı
veya alkol bazlı el antiseptikleriyle en az 20 saniye ovalanmalıdır.
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Solunum damlacıklarının çevreye yayılmasını önlemek için öksürme ve hapşırma esnasında
ağız ve burun mendille kapatılmalı ve mendil kullanım sonrası çöpe atılmalı, mendil
olmadığında ise ağız ve burun dirsek içiyle kapatılmalıdır.
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Havalandırma arttırılmalı ve mümkünse pencereler açık tutulmalıdır.

Tüm COVID-19 vaka incelemesi ve temaslı takibi, Sağlık Bakanlığı kılavuzlarına ve hastanemiz
COVID-19 Komitesi kararlarına uygun olarak yapılmaktadır. Temas öyküsü veya COVID-19
şüpheli semptomu olan tıp fakültesi öğrencilerimiz dahil tüm sağlık çalışanlarımız
hastanemiz sağlık çalışanı COVID-19 polikliniğinde değerlendirilmekte ve izlenmektedir.
Vaka incelemesi ve temaslı takibi, öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel arasında daha fazla
bulaşmayı azaltmak için çok önemli bir stratejidir. Aşılama, doğru maske kullanımı ve fiziksel
mesafe gibi diğer önleme stratejileriyle birlikte uygulanmalıdır.
Tıp Fakültesi öğrencileri de dahil tüm Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Kocaeli Üniversitesi
Hastanesi sağlık çalışanları COVID-19 semptomları geliştiğinde, COVID-19 için pozitif test
sonucunda veya COVID-19'lu bir kişi ile temas söz konusu olduğunda, sağlık çalışanı COVID19 polikliniğinde değerlendirilmektedir. COVID-19 ve yüksek riskli teması saptanan sağlık
çalışanlarına rapor düzenlenerek bu poliklinikten takip ve tedavileri planlanmaktadır. Orta
ve düşük riskli bir temas olasılığında ise sağlık çalışanları 14 gün süresince izlenmektedir.
Hasta olduğu belirlenen veya yüksek riskli teması saptanan öğrencilerin izinleri sağlık çalışanı
COVID-19 polikliniğinden düzenlenerek Dekanlığa bilgi verilmektedir. Hastalık veya temas
sonrası izolasyon ve karantina süreci de poliklinik değerlendirilmesi sonrası düzenlenen
formun Dekanlığa iletilmesi sonucunda sonlandırılmaktadır. (Bakınız Sağlık Çalışanı COVID19 Polikliniği İşleyiş Planı).
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Sağlık Çalışanı COVID-19 Polikliniği İşleyiş Planı
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COVID-19 PCR TESTİ
Testler COVID-19'un yayılmasını yavaşlatabilir ve durdurabilir. COVID-19 tanı testi, bireylerde
mevcut enfeksiyonu belirlemeyi amaçlar ve bir kişide COVID-19 ile uyumlu belirti veya
semptomlar olduğunda veya tam aşılanmamış bir kişi asemptomatik olduğunda ancak yakın
zamanda SARS-CoV-2'ye maruz kaldığı biliniyor veya şüpheleniliyorsa gerçekleştirilir. Tam aşılı
öğrenciler, öğretim üyeleri ve personele, asemptomatik olmaları durumunda bilinen bir temas
sonrası test gereksinimi Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği temaslı algoritmasına göre sağlık
çalışanı temaslı polikliniğinde değerlendirilmektedir. Tam aşıları olan kişiler, COVID-19
semptomları yaşıyorsa test yapılmalıdır. Tarama testi, asemptomatik olan ve SARS-CoV-2'ye
maruz kaldığı bilinen, şüphelenilen veya bildirilmeyen enfekte kişileri belirlemeyi
amaçlar. Tarama, daha fazla bulaşmayı önlemek için bilinmeyen vakaların belirlenmesine
yardımcı olur.
Tam aşılı olan öğrenciler, öğretim üyeleri ve personel, için rutin tarama testi yapılmasına gerek
yokken İçişleri Bakanlığı’nın 20 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığı ‘‘Bazı Faaliyetler için PCR
Testi Zorunluluğu’’ Genelgesi ile 6 Eylül’den itibaren COVID-19 geçirmeyen veya aşısı tam
olmayan kişilere COVID-19 PCR testi zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunlu istenen PCR testleri
üniversitemiz sağlık çalışanları için COVID-19 sağlık çalışanları polikliniğinden ücretsiz olarak
yapılacaktır. COVID-19 benzeri semptomları olmayan ve bilinen herhangi bir maruziyeti
olmayan TAM AŞILI KİŞİLER İSE RUTİN TARAMA TEST PROGRAMLARINDAN MUAF olacaktır.

Genel önlemler, COVID-19 aşılama politikasından bağımsız olarak tüm eğitim kurumlarında
alınması gereken önlemlerdir. Burada yer alan hususlar, öğrenciler, öğretim üyeleri, personel
ve ziyaretçiler arasında herhangi bir bulaşıcı hastalık bulaşının önlemesine yardımcı olacaktır.
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Ne Zaman Temizlenmeli?
Sabun veya deterjan içeren ürünlerle temizlik, yüzeylerdeki ve nesnelerdeki mikropları azaltır
ve bazı virüs partiküllerini zayıflatabilir veya zarar verebilir, bu da yüzeylerdeki enfeksiyon
riskini azaltır.

Ne Zaman Dezenfekte Edilmeli?
Temas yoluyla enfeksiyon riskini artırabilecek belirli koşullar söz konusu oluğunda bu alanların
daha sık temizlemesi veya dezenfekte edilmesi tercih edilmelidir. Dezenfektanlar kullanılırken
ortamın havalandırılması sağlanmalıdır.

Temas yoluyla enfeksiyon riskini artırabilecek belirli koşullar:


Topluluktaki COVID-19'un yüksek bulaş oranı



El hijyeni uygulama oranlarının düşük olması



Mevcut alanda, COVID-19 ciddi hastalık riski yüksek olan kişilerin bulunması



Son 24 saat içinde hasta veya COVID-19 test sonucu pozitif çıkan birinin olması

Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için önerilen ürünler ve kullanım yerleri
Ürün
Kullanım yeri
Alkol çözeltileri
Steteskoplar
(en az %70’lik Etil alkol/izopropil alkol)
Pulsoksimetreler
Defibrilatör kaşıkları vb
Standart çamaşır suyu (1:10 sulandırma, Sodyum
Dış yüzeyler
hipoklorit)
Kan bulaşları
Hidrojen peroksit (%0,5)
Ekipmanların dış yüzeyleri
Zemin
Duvarlar
Kuaterner amonyum bileşikleri
Zemin
Duvarlar
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Özellikle farklı topluluklardan bilinmeyen aşı statüsüne sahip insanların bir araya geldiği
kalabalık ortamlar, tam olarak aşılanmamış kişiler arasında daha büyük bir bulaşma riski
oluşturmaktadır. Tam olarak aşılanmamış kişiler büyük toplantılardan kaçınmaya devam
etmelidir, ancak katılmayı seçerlerse maske takılmalı, fiziksel mesafe korunmalı ve el hijyeni
uygulanması ihmal edilmemelidir.

SAĞLIK BAKIMINDA ENFEKSİYON KONTROL ÖNLEMLERİ

1. Sağlık kuruluşlarında STANDART enfeksiyon kontrol önlemleri, TEMAS ve DAMLACIK
izolasyon önlemleri uygulanmalıdır.
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2. Kişisel koruyucu ekipman doğru sırayla giyip çıkarılmalıdır.

3. Hasta bakımında aerosol oluşturan işlemler sırasında filtreli maskeler kullanılmalıdır.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ N95/FFP2 MASKE KULLANMASI GEREKEN İŞLEMLER
•

Solunum yolu ö rneği alınması

•

Endoksopik işlemler

•

Entü basyon

•

Bronkoskopik işlemler

•

Solunum sekresyonlarının aspirasyonu

•

Videolaringoskopi

•

Non-invazif/ invazif ventilasyon

•

Diş hekimliği uygulamaları

•

Yü ksek akımlı oksijen tedavisi

•

Ağız-boğaz-burun muayenesi

•

Kardiyopulmoner resü sitasyon

•

Oftalmolojik muayeneler

•

Nebü lizer tedavisi kullanımı

•

Santral kateter takılması
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FİLTRELİ MASKELERİN DOĞRU KULLANIMI
1. Maskenin her kullanım öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır.
2. Maske takan kişi traşlı, sakalsız ve saçları toplu olmalıdır.
3. Aerosol oluşturan işlem öncesinde maske takılmalıdır.
4. Her takılma sonrasında maskenin yüze oturduğundan emin olunmalıdır.
5. Maske yüzeyi kontaminasyonunu azaltmak için N95 üzerinden maskeyi kapatan yüz
koruyucu/tıbbi maske kullanılabilir.
6. Kullanım sırasında maskenin dış yüzeyine dokunulmamalıdır.
7. Kazara dokunulursa el hijyeni sağlanmalıdır.
8. Maske kullanım sırasında kirlenir, nemlenir veya yırtılır ise mutlaka yenisiyle
değiştirilmelidir.
9. Maskeler kesinlikle ortak kullanılmamalıdır.
10. Hasarlanmış ve kullanımı güçleşen maske atılmalıdır.
11. Maske kan, solunum, nazal sekresyon veya diğer vücut çıkartıları ile kontamine olması
durumunda atılmalıdır.
12. Çıkarılırken ve çıkarıldıktan sonra maskenin dış kısmına dokunulmamalıdır.
13. Kullanılan maske çıkarıldıktan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalıdır.
14. Maskeler sterilize edip tekrar kullanılmamalıdır.
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COVID-19 hasta atıkları ile hastalık bulaştığına dair kanıt bulunmamaktadır. Hastane
ortamında olası veya kesin COVID-19 hastasına ait atıklar enfeksiyöz atık olarak tıbbi atık
çöplerine atılmalıdır. Evde izlenen olası veya kesin COVID-19 hastasına ait atıklar ise ayrı
toplanıp evsel atığa çift torba içine konulduktan sonra atılmalıdır. Yurt vb. toplu yaşam
alanlarında 14 gün izlenecek olan temaslılara ait atıklar evsel atık çöpüne atılmalıdır. Toplumda
korunma amaçlı kullanılan tek kullanımlık maskeler ve eldivenler evsel atık çöpüne atılmalıdır.
COVID-19 hastasına ait atıkların belli bir bekleme süresi sonrası atılma gerekliliği
bulunmamaktadır.

Sonuç olarak,
Tüm dünya COVID-19 pandemisi ile mücadeleye devam etmektedir. Giderek artan
bilgilerimizle davranış değişikliklerimiz oluşsa da değişmeyen temel faktörler; bu pandeminin
kitlesel bir aşılama oranına ulaşmadıkça sonlanmayacağı ve el hijyeni, maske kullanımı ve
fiziksel mesafeye dikkat ederek bulaş yolunu kırmada başarılı olabileceğimizdir.
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