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COVİD-19 VAKA VE ŞÜPHELİ ÇALIŞAN PROSEDÜRÜ 
 

Amaç 

Covid-19 salgın döneminde, İstanbul Ticaret Üniversitesi İstanbul Ticaret Üniversitesi de hastalıktan 

korunmayı, korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, bulaşın önlenmesini ve kontrol edilmesini 

sağlamak amacıyla işyerinde vaka ve şüpheli çalışan tespitinde yapılması gerekenleri açıklar. 

Kapsam 

İstanbul Ticaret Üniversitesi çalışanları, misafir ve öğrenciler 

Uygulama 

 İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde her sabah kurum girişinde HES kodu sorgulaması ve ateş 

ölçümü yapılmak zorunludur. İçeriye ateş ölçümü yapılmayan Covid aşısı olmayan veya PCR 

testi sonuçlarını sunmayan kişiler alınamaz. Ateş ölçüm sonucu 38 derece ve üstü olan çalışan 

tespiti durumunda covid-19 koruma ekibine haber verilir. Çalışan kurum içine alınmaz. 2. 

ölçüm için kurum dışında 15 dakika maskeli, covid-19 koruma ekibi nezaretinde bekletilir. 2. 

ölçüm sonucu yine 38 derece ve üstü ise çalışan için önce işyeri hekimi aranıp bilgi verilir 

sonrasında 112 aranarak şüpheli vakanın hastaneye sevki sağlanır. Hastane de yapılan testler 

sonucunda sonuç pozitif ise çalışan, uzman doktor tavsiyeleri doğrultusunda tedavisini 

tamamlar. Hastalık süreci sonucunda doğrulanmış covid-19 hastası çalışan negatif test 

sonucunu kuruma getirmeden işbaşı yaptırılmaz. 

 Eğer 2. Ateş ölçüm sonucu 38 derece altı ise çalışan kurum içine kurum içi kurallara riayet 

ettirilerek alınır. Ancak çalışan covid-19 koruma ekibi gözetiminde, diğer çalışanlardan 

mümkün olduğunca bir sonra ki gün ateş ölçüm sonucu ve hastalık belirtileri göstermediği 

süreye kadar izole çalışması sağlanır. 

 Kurum içinde mesai saatlerinde hastalık belirtileri (ateş, öksürük,halsizlik…vb.) başladıysa 

çalışan veya bölüm çalışma arkadaşları tarafından covid-19 koruma ekibine haber verilir. Ekip 

koruyucu kıyafetleri ile çalışanı karantina odasına alır. Karantina odasında maske kullanımı 

sağlanır 112 aranarak şüpheli çalışan sevki için ambulans ve sağlık ekibi çağrılır veya çalışan 

direk en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Akabinde İlçe sağlık müdürlüğü aranarak vaka 

bildirimi yapılır ve filyasyon için bilgi alınır. 

 Şüpheli vakanın çalışma alanı, yemekhane oturma yeri, servis aracı koltuğu, karantina odası 

öncelikli olmak üzere işyeri içi acil bir şekilde çamaşır sulu su ile dezenfekte edilir. Temizlik 

personeli koruyucu ekipmanlarını çalışma esnasında kullanmak zorundadır. 

 

Etkilenmeyen Çalışanlar 

 Etkilenmeyen çalışanlar, düşük riskli maruz kalma olduğu düşünülen kişilerdir. Kuruluşta olası 

COVID-19 vakası olsun veya olmasın hastalık, bulaşma ve önleyici tedbirler hakkında tüm 

çalışanlara bilgi verilir.  

 Şüpheli hasta transferi sonrasında tüm çalışanlara bilgi verilerek özellikle dikkatli davranılması 

istenir. 
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 Kurumdan  hastanın transfer edildiği veya ayrıldığı tarihten itibaren 14 gün boyunca ateş, 

öksürük veya nefes almada zorluk da dahil olmak üzere COVID-19 semptomlarını çalışanların 

kendi kendine izlemeleri istenir. Covid-19 ekibi tarafından özellikle hasta çalışanın yakın 

temasta bulundukları takibe alınır. 

 Yakın temaslı 

 COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya diğer kurumların bekleme 

salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden yakın ve 15 dakika veya daha 

uzun süre bir arda kalan kişiler, 

 COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan uzun süreyle yüz 

yüze kalan kişiler 

 COVID-19 hastasıyla yurtta veya otelde aynı odayı paylaşanlar, 

 COVID-19 hastasının salgıları (tükürük, balgam vb.) ile korunmasız temas eden kişiler, 

 COVID-19 hastasıyla aynı ofiste çalışanlar. 

 Temaslı 

 COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (hastane veya diğer kurumların bekleme 

salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) bulunmuş ancak 1 metreden uzak 

mesafede veya 15 dakikadan kısa süre bulunmuş kişiler, 

 COVID-19 hastasıyla 1 metreden daha yakın mesafede 15 dakikadan kısa süreyle yüz 

yüze kalan kişiler, 

 • COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak 

bulunmuş kişiler. 

 Olası/kesin vaka ile “yakın temaslı” olanlar 10-14 gün süreyle izlenmektedir. Kampus içerisinde 

veya herhangi bir yerleşkede pozitif vaka saptanması durumunda temaslılar ve yakın temaslılar 

tespit edilerek ilgili sağlık birimleri bilgilendirilmelidir. Yakın temaslılar izole edilmelidir, 

temaslılar ise maske takarak çalışmaya/öğrenime devam edebilirler. 

 14 gün içinde COVID-19’u gösteren semptomlar geliştirmeleri durumunda, derhal amirlerine 

durumu bildirmeleri, kendi kendini izole etmeleri ve yerel sağlık kuruluşlarına başvurmaları 

istenir. 

 

 Kurum içinde ki misafirlerde hastalık belirtilerin olması durumunda, İstanbul Ticaret 

Üniversitesi çalışanları için uygulanan adımlar takip edilir. 

 Kurum dışında girişte ateş ölçümü sırasında şüpheli durumda görülen misafir, 

tedarikçi, vb. kurum içine alınmaz. kurum girişinde şüpheli olduğu tespit İstanbul 

Ticaret Üniversitesi çalışanları için uygulanan adımlar misafir, tedarikçi,vb..ler içinde 

uygulanır. 


