COVID-19 İÇİN ÖRNEK ALMA İŞLEMİ

OLASI/KESİN COVİD-19 HASTA ODASINA GİRERKEN
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN (KKE) KULLANIMI
KONTROL LİSTESİ
GİYME SIRASI








ÇIKARMA SIRASI



Eldiveni dikkatli çıkar, tıbbi atığa at




El hijyeni sağla
Gözlük / yüz koruyucu çıkar güvenli alana
koy



Önlük çıkar, ön tarafına dokunma ve içe
katla, tıbbi atığa at



Maskeyi odadan çıkınca çıkar, ön tarafına
dokunmadan bağcıklarından aç at



El hijyeni sağla

KKE’yi delik-yırtık açısından kontrol et
El hijyeni sağla

Önlük giy

Cerrahi maske / N95-99 maske tak (burnu,
ağzı ve çeneyi tamamen içine almalı)



Gözlük tak / yüz koruyucu tak



Non-steril eldiven giy (eldiveni kol
manşetlerinin üzerine kadar çek)

DİKKAT GEREKTİREN DURUMLAR
•



Kollarını iki yana açarak otur kalk, ekipmanın
bütünlüğünü kontrol et

•
•
•
•

Eldiven bütünlüğü bozulduğu veya belirgin bir
şekilde kontamine ise çıkar, el hijyeni sağla ve
yenisini giy
Koruyucu ekipman ile odadan çıkma
Koruyucu ekipman ve tıbbi atıkları ara odada
muhafaza et (güvenli alan)
Atıkların kapağını kapalı tut
Aerolizasyon işlemlerinde (entübasyon,
aspirasyon, bronkoskopi) N95-N99 tak

COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL
VE FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU
EKİPMANLARa
Yer

Hedef Personel/ Hasta

Aktivite

Kişisel Koruyucu Ekipman/
İşlem Tipi

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI

Hasta Odası

Hasta geçişinin olduğu
tüm diğer alanlar (klinikler,
koridorlar gibi)

Triyaj

Hastaya direk bakım verme

Tıbbi maske (Cerrahi
maske)
Önlük
Eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu

Damlacık çekirdeği: aerosol
oluşturan işlemler

N95 ya da FFP2 ya da
eşdeğeri maske
Eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu
Önlük

Temizlik personeli

Hasta odasına girerken

Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu (eğer
organik materyal veya
kimyasal sıçrama riski
varsa)

Ziyaretçilerb

Hasta odasına girerken

Tıbbi maske
Önlük
Eldiven

Sağlık personeli dahil tüm
personel

Hastayla temas
sağlamayacak tüm
aktiviteler

Kişisel koruyucu ekipmana
gerek yoktur.

Hastayla doğrudan
temas içermeyen ön
değerlendirmec

En az 1 metre mesafeyi
sağlayacak şekilde
yapılmalıdır.
Kişisel koruyucu ekipmana
gerek yoktur.
(1 metre mesafe
korunamayacaksa tıbbi
maske takılmalıdır)

Solunum yolu semptomları
olan hastalar

Her durumda

En az 1 metre mesafeyi
sağlayacak şekilde
Hasta tolere edebiliyorsa
tıbbi maske takması
sağlanmalı

Solunum yolu semptomları
olmayan hastalar

Her durumda

Kişisel koruyucu ekipmana
gerek yoktur.

Sağlık Personeli

Sağlık personeli

Laboratuvar

Laboratuvar teknisyeni

Solunum örnekleri
çalışılırken

Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu
(sıçrama riski varsa)

Ofis alanları

Sağlık personeli dahil tüm
personel

Hastalarla temas
gerektirmeyen tüm idari
görevler

Kişisel koruyucu ekipmana
gerek yoktur.

a

Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman uygulanmalıdır. KKE kullanımdan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalı,
KKE takmadan önce ve de taktıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.

b

Ziyaretçiye izin verilmez. Zorunlu hallerde COVID-19 hasta odasına girmeleri gerekiyorsa, KKE’yi takıp çıkarmaları ve KKE’yi takmadan önce ve
sonra el hijyeni uygulamaları hakkında bir sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve denetlenmelidir.

c

Bu kategori, en az 1 metre mesafeyi korurken dokunmasız termometreler, termal görüntüleme kameraları kullanmayı; sınırlı gözlem ve sorgulamayı içerir.

COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL
VE FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU
EKİPMANLARa
Yer

Hedef Personel/ Hasta

Aktivite

Kişisel Koruyucu Ekipman/
İşlem Tipi

AYAKTAN TEDAVİ KURUMLARI

Poliklinik

Sağlık personeli

Solunum yolu semptomları
olan hastanın muayenesi
sırasında

Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Gözlük/Yüz koruyucu

Sağlık personeli

Solunum yolu semptomları
olmayan hastaların
muayenesi sırasında

Standart önlemler ve risk
değerlendirmesine göre
KKE

Solunum yolu semptomları
olan hastalar

Her durumda

Hasta tolere edebiliyorsa
tıbbi maske takması
sağlanmalı

Solunum yolu semptomları
olmayan hastalar

Her durumda

KKE gerekli değildir.

Solunum yolu semptomları
olan hastaların
değerlendirildiği odaların
temizliğinde

Tıbbi maske
Önlük
İş eldiveni
Gözlük/Yüz koruyucu (eğer
organik materyal veya
kimyasal sıçrama riski
varsa)
Bot ya da kapalı iş
ayakkabısı

Solunum yolu semptomları
olan hastalar

Her durumda

Hastanın tıbbi maske
takması sağlanmalıdır.
Hasta en kısa zamanda
izolasyon odasına veya
diğer kişilerden ayrı bir
alana alınmalıdır. Eğer bu
mümkün değilse diğer
hastalarla arasında en az 1
metre mesafe olacak
şekilde bekletilmelidir.

Solunum yolu semptomları
olmayan hastalar

Her durumda

KKE gerekli değildir.

Sağlık personeli dahil tüm
personel

İdari görevler

KKE gerekli değildir.

Hastayla doğrudan
temas içermeyen ön
değerlendirme

Hastayla en az 1 metre
mesafe sağlanmalıdır.
KKE gerekli değildir.
(1 metre mesafe
korunamayacaksa tıbbi
maske takılmalıdır)

Solunum yolu semptomları
olan hastalar

Her durumda

Hastayla en az 1 metre
mesafe sağlanmalıdır.
Hastanın tıbbi maske
takması sağlanmalıdır.

Solunum yolu semptomları
olmayan hastalar

Her durumda

KKE gerekli değildir.

Temizlik personeli

Bekleme alanı

İdari Ofisler

Triyaj

Sağlık personeli

a

Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman uygulanmalıdır. KKE kullanımdan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalı,
KKE takmadan önce ve de taktıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.

b

Ziyaretçiye izin verilmez. Zorunlu hallerde COVID-19 hasta odasına girmeleri gerekiyorsa, KKE’yi takıp çıkarmaları ve KKE’yi takmadan önce ve
sonra el hijyeni uygulamaları hakkında bir sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve denetlenmelidir.

c

Bu kategori, en az 1 metre mesafeyi korurken dokunmasız termometreler, termal görüntüleme kameraları kullanmayı; sınırlı gözlem ve sorgulamayı içerir.

COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL
VE FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU
EKİPMANLARa
Yer

Hedef Personel/ Hasta

Aktivite

Kişisel Koruyucu Ekipman/
İşlem Tipi

HASTANIN TAŞINMASI SIRASINDA

Geçici izolasyon alanları

Ambulans ya da transport
araçları

Personel

İzolasyon alanına giren
ancak direkt yardımda
bulunmayan

1 metre mesafe koruma
Tıbbi maske
Eldiven
Göz koruması

Personel, sağlık personeli

Hastanın sağlık merkezine
transportuna yardımcı
olanlar

Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Göz koruması

Temizlik personeli

İzolasyon alan temizliği

Tıbbi maske
Önlük
Temizlik eldiveni
Göz koruması (organik
sıvıların sıçrama ihtimali
olduğu durumlarda)
Çizme veya kapalı ayakkabı

Sağlık personeli

Şüpheli COVID-19
hastalarını sağlık
kuruluşuna naklederken

Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Göz koruması

Araç Şoförü

Sadece COVID-19 hastalığı
olduğundan şüphelenilen
hastanın nakil aracını
sürüyor ve sürücü bölmesi
COVID-19 hastasından ayrı
bir bölüm ise

En az 1 metre mesafe
sağlanmalıdır.
KKE gerekli değildir.

COVID-19 hastalığı
olduğundan şüphelenilen
hastayı araca bindirme ve
araçtan indirme esnasında
yardımda bulunduğunda

Tıbbi maske
Önlük
Eldiven
Göz koruması

COVID-19 olduğundan
şüphelenilen hasta ile
doğrudan temas yok, ancak
sürücü ve hasta bölmeleri
arasında ayrım olmadığında

Tıbbi maske

Sağlık kuruluşuna
naklederken

Tolere ederse Tıbbi maske

COVID-19 hastalığı
olduğundan şüphelenilen
hastaların sağlık
kuruluşuna taşınmasından
sonra ve bunlar arasında
temizlik

Tıbbi maske
Önlük
Temizlik eldiveni
Gözlerin korunması
(organik maddelerden veya
kimyasallardan sıçrama
riski varsa)
Botlar veya kapalı iş
ayakkabıları

COVID-19 hastalığı
olduğundan şüphelenilen
hasta

Temizlik personeli

a

Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman uygulanmalıdır. KKE kullanımdan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalı,
KKE takmadan önce ve de taktıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.

b

Ziyaretçiye izin verilmez. Zorunlu hallerde COVID-19 hasta odasına girmeleri gerekiyorsa, KKE’yi takıp çıkarmaları ve KKE’yi takmadan önce ve
sonra el hijyeni uygulamaları hakkında bir sağlık çalışanı tarafından bilgilendirilmeli ve denetlenmelidir.

c

Bu kategori, en az 1 metre mesafeyi korurken dokunmasız termometreler, termal görüntüleme kameraları kullanmayı; sınırlı gözlem ve sorgulamayı içerir.

COVID-19

Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi
Mevcut kanıtlar, COVID-19’un insanlar arasında yakın temas ve damlacıklarla bulaştığını
göstermektedir. Bu hastalığı edinme riski en yüksek olanlar, hastayla teması olanlar veya
hasta bakımını yapanlardır. Bu nedenle, bu hastalara bakım veren sağlık çalışanları, bu
infeksiyon açısından yüksek riskli kabul edilmekte ve sağlık çalışanlarının korunması
en önemli önceliklerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu bölümde, COVID-19
hastasıyla temas eden sağlık çalışanlarının, temas sırasında yaptıkları işlemlere
ve aldıkları önlemlere göre kategorize edilerek, nasıl değerlendirilmesi gerektiği
anlatılacaktır.
Tablo 1: Sağlık Çalışanının COVID-19 Hastası ile Temas Durumunun Değerlendirmesi
Sağlık Çalışanının Kişisel Koruyucu Ekipman
(KKE) kullanma durumu

Cerrahi Maske
takılmış COVID-19
hastasıyla yoğun
temas

Temas
Riski

Hiçbir KKE’yi Kullanmamış

Orta

Tıbbi Maske veya N95 kullanmamış veya N95
endikasyonu olan durumda tıbbi maske kullanmış

Orta

Göz koruyucu kullanmamış

Düşük

Eldiven ve önlük kullanmamış

Düşük

Tüm KKE’yi uygun şekilde kullanmış

Düşük

Hiçbir KKE’yi Kullanmamış

Yüksek

Tıbbi Maske veya N95 kullanmamış

Yüksek

Cerrahi Maske
N 95 endikasyonu olan durumda tıbbi maske
Takılmamış
kullanımı
COVID-19 hastası ile
Göz koruyucu kullanmamış
yoğun temas

Orta
Orta

Eldiven ve önlük kullanmamış

Düşük

Tüm KKE’yi uygun şekilde kullanmış

Düşük

Triyaj deskinde kısa konuşmalar, hasta odasına hastayla temas etmeden kısa süreli
girişler, taburcu olan hastanın odasına girişler riskli görülmemektedir.
»» Hastaya yürüme sırasında eşlik eden, hasta ve çıkartıları ile temas etmeyen ve
hasta odasına girmeyen sağlık çalışanı riskli kabul edilmez.
»» Hastayla direkt temas etmeyen, hastaya aktif bakım verilen odalara girmeyen
ve rutin güvenlik önlemlerine uyan sağlık çalışanlarında temas riski söz konusu
değildir.

Yoğun temas aşağıdaki işlemlerden herhangi biri yapılırken gerçekleşen ve/veya
birkaç
» dakikadan uzun süre hastayla yüzyüze kalmaya neden olan temasları kapsar
»» Solunum yolu örneği alınması
»» Entübasyon
»» Solunum sekresyonlarının aspirasyonu
»» Non-invazif ventilasyon
»» Oksijen tedavisi
»» Kardiyopulmoner resüsitasyon
»» Nebülizer kullanımı
»» Bronkoskopi
»» Videolaringoskopi
»» Diş hekimliği uygulamaları
»» Ağız-boğaz-burun muayenesi
»» Oftalmolojik muayeneler
» Santral kateter takılması

Temaslı Sağlık Çalışanı

Yüksek Riskli Temas

Orta Riskli Temas

Düşük Riskli Temas

Tıbbi maske ile çalışır
5. günde PCR testi
Hidroksiklorokin* başlanır
Evde 5 gün izole takip edilir
5. günde PCR testi
Test Pozitif

Test Pozitif

Kesin olgu tanımına
göre yönetilir
* Toplam 3 gün, ilk gün 2x400 mg, 2.ve 3. günler 2x200 mg.

Test Negatif
Test Negatif

Tıbbi maske ile çalışır
Semptom takibi yapılır

Semptom Negatif Semptom Pozitif

14. Gün
takip sonlandırılır

Olası olgu tanımına
göre yönetilir

Güncelleme Tarihi: 06/03/2020

2019 Yeni Koronavirus Enfeksiyonu (COVID-19)
VAKA BİLGİ FORMU
HASTA
KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı:

TC Kimlik/Pasaport No:

Doğum Tarihi:
Cinsiyeti:
İkamet Adresi:

....…/…..../...........

□ Erkek

Mesleği:
Halen yaptığı iş:

□ Kadın

Cep Tel.:

Ev Tel.:

□ Ayaktan □ Yatan

VAKA TİPİ

Sayfa No:1/1

□ Yoğun Bakım (..…..……...…….………………….………………………Yoğun Bakımı)
□ Servis (.…..………….…….……………………..…………………….………………Servisi)

Yatış tarihi : …..../…..../20…....
Yatış tarihi : …..../…..../20…....

Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle mi hastaneye yatırıldı? (Hayır ise yatış nedenini yazınız)

RİSK FAKTÖRLERİ

KLİNİK BELİRTİ/
BULGULAR

□ Evet

EPİDEMİYOLOJİK HİKÂYE

DİĞER

□ Hayır (….……..……………………………………………………………………………………………………………………………….….. )

İlk Semptomun Başlama Tarihi: …...../…..../20….....
□ Solunum Sıkıntısı
□ Ateş (……°C)
□ Öksürük
□ Boğaz Ağrısı
□ Ateş Öyküsü
□ Kırgınlık
□ Baş Ağrısı
□ Kusma
□ İshal
□ Miyalji
□ Karın Ağrısı
□ Diğer belirti ve bulgular (Belirtiniz):………….……….…………………………………………………………...…………………………………………………………..
□ Kardiyovasküler hastalık (Belirtiniz):………………………………………□ Diğer (Belirtiniz):…………………………………………….………………………
□ Kronik respiratuvar hastalık (Belirtiniz): …………………………………………………………………………………………..…..……………………………………….
□ DM (Belirtiniz):……………………………………………………..…………………………………………………………………..…..……………………………………………………
□ Kanser (Belirtiniz): ……………………………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………….
□ Hipertansiyon
□ Halen gebe (...…. haftalık / …... aylık)
□ Sigara kullanımı (....…. paket gün /….... yıl)

□ Eşlik eden komplikasyon (Belirtiniz):
Çevresinde benzer hastalık tablosu olan kişi var mı?

□ Evet

□ Hayır

□ Bilinmiyor

Semptomların başlamasından önceki 14 gün içinde, aile bireyleri veya
kendisinin Türkiye dışındaki bir ülkede bulunma öyküsü var mı?

□ Evet

□ Hayır

□ Bilinmiyor

Seyahat öyküsü var ise, gidilen yer/yerler

Gidiş tarihi

Dönüş tarihi

1- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………………. …...../.….../20….... …...../.….../20…....
2- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. …...../.….../20….... …...../.….../20…....
3- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. …...../.….../20….... …...../.….../20…....

LABORATUVAR
İSTEM BİLGİLERİ

4- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………. …...../.….../20….... …...../.….../20…....

Örnek cinsi (Seçiniz)

Örnek alma tarihi : …...../…...../20….….

□ Kombine burun ve boğaz sürüntüsü □ Nazofaringeal/nazal aspirat
□ Balgam
□ Boğaz sürüntüsü
□ Burun sürüntüsü
□ Nazofaringeal sürüntü
□ Trakeal aspirat
□ Diğer (Belirtiniz):…………………………………………………………………………………………………………………………….

HEKİM ve KURUM
BİLGİLERİ

EK BİLGİ

Hekimin hastaya ilişkin ek olarak belirtmek istediği konular

İmza

Kurum adı:
Hekim Adı, Soyadı:
Tel No:
e-posta:

Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı
15/BHDB/00

hsgm.covid19@saglik.gov.tr
(Sayfa 1/1)

Tüm tarihler "gün/ay/yıl" formatında yazılacaktır.

