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COVİD-19 KORUMA EKİBİ PROSEDÜRÜ 

Amaç 

Covid-19 salgın döneminde, İstanbul Ticaret Üniversitesin de hastalıktan korunmayı, korunmaya 

yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol edilmesini sağlamak amacıyla 

uygulamaya konmuş önlemlerin uygulanabilirliğini takip etmek, uygulanmasını sağlamak ve olası vaka 

durumlarında ki hareket tarzını belirtmek için oluşturulmuştur. 

Kapsam 

Covid-19 Koruma ekibi üyeleri 

Uygulama 

Covid-19 Koruma Ekip Görev ve Sorumlulukları 

 COVID-19 Belirtileri Gösteren, Doğrulanan Kişilere Yapılacak İşlemler 

 

 Belirti gösteren kişinin, tolere edebiliryorsa tıbbi maske takması sağlanır ve daha 

önce belirlenmiş karantina odasına alınır; işyeri hekimi aranarak  bilgi verilir , 112 

aranarak kişinin sevki için ambulans , sağlık personeli istenir. Son olarakta  Beyoğlu  

ilçe sağlık müdürlüğüne bilgi verilir. 

 Maske kullanımı hasta kişi tarafından tolere edilemezse, ağzı kaplayacak şekilde 

pamuklu bez (tek kullanımlık mendil) sağlanmalı ve kullanım sonrasında hemen 

bir tıbbi atık torbasına atılır; ellerin sabun ve suyla veya alkol bazlı el antiseptiği ile 

temizlenmesi sağlanır. 

 Hastanın tedavi edilmesi amacıyla, bulunulan yerdeki hastanenin pandemik 

polikliniğine yönlendirilmesi için yerel sağlık otoritesine (Beyoğlu ilçe sağlık 

müdürlüğü) durum bildirildikten sonra tedavinin ne şekilde devam edeceğine hekim 

karar verecektir, ancak iş yerinde tedavi süreci devam edemez. 

 Hasta personel iş yerinde çalışmaya devam etmemeli, tıbbi bakım ihtiyacı ise 

kuruluşun sağlık personeli tarafından verilebilir. 

Belirgin COVID-19 semptomları (ateş, kuru öksürük veya nefes almada zorluk) olan bir kişi ile 

ilgilenirken maske, göz koruması, eldiven ve önlük dahil olmak üzere her zaman ek koruyucu donanım 

kullanılır. Kullanılan koruyucu donanım dikkatlice (maskenin ön yüzüne temas edilmeden ve diğer 

koruyucuların kirli yüzeylerine temastan kaçınarak) çıkartılır. 

İlk önce eldivenler ve elbise çıkarılır, el hijyeni yapılır, sonra göz koruması çıkarılır en son maske 

çıkarılır ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el antiseptiği ile eller temizlenir. 

Belirtileri olan kişinin vücut sıvılarıyla temas eden eldivenler ve diğer tek kullanımlık eşyalar tıbbi atık 

olarak kabul edilir ve uygun şekilde bertaraf edilir. 

 Şüpheli COVID-19 Vakasının Tahliyesi/Transferi 
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 Diğer kişilerin etkilenmesini ve bulaş riskini en aza indirgemek için semptomatik 

kişinin İstanbul Ticaret Üniversitesi ve yerel sağlık otoritesinin (Beyoğlu İlçe Sağlık 

Müdürlüğü) talimatlarına göre kuruluştan ayrılması gerekir. Sağlık otoritesininin 

değerlendirmesi sonucu, tavsiyeler dikkate alınarak şüpheli vaka en uygun sağlık 

kuruluşuna yönlendirilir. 

 Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, sağlık otoritesinin 

talimatlarına uygun olarak yapılır. 

 Şüpheli pozitif vaka çalışanın çalışma alanı, yemekhanede ve servis aracında bulunup 

bulunmadığı tespit edilerek uygun ilçe sağlık müdürlüğünden gelen filyansyon 

ekiplerine bilgi verilir. Bu süre zarfında bu alanlara dokunulmaz. Sağık otoritesinin 

talimatlarına uyulur. 

 Filyasyon/sürveyans işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu işlemler 

kuruluşta şüpheli bir vaka tespit edildikten hemen sonra başlatılacaktır. 

 Olası veya teyit edilmiş bir vakayla 1 metre içinde ve 15 dakikadan fazla yüz 

yüze temas, 

  Olası veya teyit edilmiş bir vakayla doğrudan fiziksel temas,  

  Uygun kişisel koruyucu donanım kullanmadan muhtemel veya doğrulanmış 

COVID-19 hastalığı olan kişiye doğrudan temas, içinde olmuş çalışanların 

tespiti yapılarak 14 gün boyunca diğer çalışanlardan izole çalışması 

sağlanarak izlenir. 

Çalışma sahasında Covid-19 Önlemlerine uyulup uyulmadığını takip eder, uygunsuzlukların tespitini 

kayıt altına alır. 

Üniversitemize gelen misafirlere, tedarikçi..vb. yabancılara kurum içinde refakat etmesi istenebilir, 

uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapar, bekleme odasını, gösterir. 

Üniversitemize girişinde veya içinde şüpheli misafir tespit edilmesi halinde covid-19 ekibi, İstanbul 

Ticaret Üniversitesi çalışanları için uyguladığı adımları misafir, tedarikçi (yabancılar) içinde uygular. 

 

 

 

 


