
COVID-19 ENFEKSİYON KONTROL PROGRAMI 

Ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınıyla hastanemizde mücadele edilmesi ve 

hastane ortamında sağlık çalışanları, hastalar ve refakatçi gibi diğer insanların korunmasını 

sağlamak için Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından bu program oluşturulmuştur. 

Program oluşturulurken Sağlık Bakanlığı Dökümanları kaynak olarak kullanılmış, gerektiğinde 

Dünya Sağlık Örgütü önerilerinden de yararlanılmıştır. Aşağıda belirtilen enfeksiyon kontrol 

bileşenlerine göre gerekli önlemler özellikle riskli alanlardan başlayarak alınmalıdır. 

1- COVID-19 enfeksiyon kontrol dökümanları hazırlanmış değişen durum ve rehberlere göre 

güncellenmesi yapılacaktır. Tüm çalışanlar COVID-19 enfeksiyon kontrol önlemlerine 

uymalıdır  

a) Olası/kesin vaka enfeksyon kontrol talimatı (ek-1) 

b) COVID-19 genel enfeksiyon kontrol önlemleri (ek-2) 

c) Olası/kesin vaka odalarına giriş ve çıkış görselleri (ek-3). COVID-19 hastaları için 

hazırlanmış alanlara asılmasının sağlanması 

d) Olası/kesin vaka odasının ve bulunduğu alanın temizlik talimatı (ek-4) 

e) Olası kesin Vaka morg ve defin talimatı (ek-5) 

f) Ellerimizi nasıl yıkayalım (e- 6) 

g) Cerrahi maske kullanımı görseli (ek-7-1) ve videosu (ek 7-2) 

h) Cerrahi maske kullanımı talimatı (ek-8) 

i) N95/FFP2 maske kullanımı talimatı ve kullanım videosu (ek  

 

2- Hastaların Acil ve poliklinik girişlerinde triaj ve öksürük etiketlemesi yapılarak Sağlık 

Bakanlığı vaka yönetim algoritmasına göre gerekli düzenlemeler yapılmalı, olası vakaların 

maskesiz olarak tüm alanlara girişi önlenmelidir. 

3- COVID-19 hastaları için Sağlık Bakanlığı önerileri ve talimatları doğrultusunda servis ve 

Yoğun bakım alanlarının oluşturularak komitemizle işbirliği içinde çalışanların eğitimleri 

sağlanarak gerekli kişisel koruyucu ekipmanların hazır bulundurulması gereklidir. 

4- Eğitim: Standart önlemler, temas izolasyonu ve damlacık izolasyonu önlemlerine uyumu 

arttırmak amaçlı; 

a) Küçük toplantı grupları ile COVID-19 kontrol önlemlerinin anlatıldığı ve sorulara cevap 

verildiği toplantılar düzenlenmiş olup risk düzeyine göre sosyal mesafe kuralını 

koruyarak eğitimlere devam edilecektir. 

b) Online, video ve cep telefonları ile hazırlanmış olan video, görsel ve bilgilendirme 

yazıları ile tüm çalışan gruplarına ayrı paylaşımlar yapılarak farkındalık ve önlemlere 

uyum artırılması planlanmıştır. Görseller, videolar ve sunular (Ek-3, Ek-6, Ek-7, Ek-8) 

Dekanlığımız ve Başhekimlik ve Hemşirelik Müdürlüğü vasıtalarıyla hedef kitleye 

ulaştırılması sağlanmalıdır. Bu amaçla Hastanemiz web sayfasında gerekli 

düzenlemelerin yapılması ve tüm dökümanlara ulaşımın sağlanması gereklidir.  

c) Hastanemiz web üzerinden Sağlık Bakanlığı dökümanlarına kolay ulaşım sağlanması için 

link konulması bilgilendirme ve eğitimi kolaylaştıracaktır. 

5- Kişisel koruyucu malzemeleri (önlük, cerrahi maske, solunum maskesi (en az N95/FFP2), 

koruyucu gözlük, yüz koruyucu, eldiven, tulum) yeterli sayıda temin edilmeli ve kurallara 



uygun kullanımı sağlanmalıdır. İlerde oluşabilecek malzeme sıkıntılarından dolayı mevcut 

ekipmanların akıllıca kullanımı için tedbirler geliştirilmesi ve malzemenin kontrollü depo 

çıkışı da önemlidir. Acil, tüm yoğun bakımlar ve riskli servisler başta olmak üzere acil 

durumlarda kullanılmak üzere minimum koruyucu malzemenin hazır bulundurulması 

sağlanmalıdır. 

6- Denetimler: Enfeksiyon kontrol Komitesi yanı sıra Başhekimlik bünyesinde denetim ve 

alanda kontrollerin yapılması için bir ekip oluşturulması önerilir.  

7- Geri bildirim: Alanda saptanan eksiklikler günlük  kısa süreli toplantı veya haftalık 

toplantılar ile değerlendirilerek yeni önlemlerin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Alanda 

saptanan uyumsuzluklar ve sorunlar ilgili kişi ve bölümlere hızla dönülerek düzeltilmesi 

sağlanmalı, düzelmenin sağlanamadığı durumda tutanak vs ile kayıt altına alınması 

gereklidir. 

8- COVID-19 salgın süreci içerisinde enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda gerekli 

görüldüğünde güncellemeler ve ek talimatlar hazırlanacaktır 

 


