
TÖTM Sağlık Çalışanı Temaslı Takip-Yönetim Kuralları 

Hastanemiz çalışanlarında COVID-19 pozitif vaka saptanması veya COVID-19 pozitif veya olası vakaya 

korunmasız temas durumunda yapılacaklar aşağıda sıralanmıştır 

1- Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Adil Başkıran haberdar edilerek İş sağlığı hekimi veya hemşiresi 

(mesai saatleri dışında supervisör hemşiresi) ilgili birime giderek bulaş kaynağı çalışma ortamı 

ve temaslılar konusunda bilgi toplar ve pozitif personel /vaka temaslı takip formunu doldur 

2- Enfeksiyon kontrol hekimi /enfeksiyon hastalıkları öğretim üyesini arar ve durum hakkında 

bilgilendirir, önerilerini alır 

3- Pozitif çalışan ilgili acil veya polikliniğe yönlendirilir. 

4- Birimde iletişim sorumlusu belirlenir.  

5- Temaslılar içerisinde klinik semptom var mı araştırılır sorgulanır.  Şikayeti olanlar acile veya 

mesai saatlerinde ise covıd polk e yönlendirilir olası vaka kapsamında değerlendirilir. 

6- Şikayet veya klinik semptom yok ise temasın niteliğine göre yakın temaslı kriterlerine uyuyor 

ise ve  temas zamanı 7 günden daha önceden başlıyor ise acil veya polk e gönderilerek örnek 

alınır.  Temas 7 günden daha yakın dönemde gerçekleşmiş ve yakın temas olup yüksek riskli 

temas ise proflaksi başlanıp 7 gün ev izolasyonuna alınır. Temasın 7. Gün PCR çalışılır 

7- Temaslı orta riskli temas yaşamış ise maske ile çalışır  ve 7. Gün PCR bakılır. Düşük riskli 

temasta semptom varlığında PCR çalışılır. 

8- Tüm temaslılar semptomlar yönünden bilgilendirilir ve şikayetlerin başlaması halinde maskeli 

şekilde sağlık kurumuna başvurması önerilir 

9-  Tüm temaslılara bulaş yolu ve alınması gereken önlemlerle ilgili eğitim videosu gönderilir. 

Videoyu izlediklerine dair onay alınır. 

10- Birim sorumlusu ile koordinasyon sağlanarak işleyişte gerekli düzenlemeler yapılır, Formlar 

kayıt altına alınır, bir nüshası EKK’e ulaştırılır. Ünite /birim kapatılmaz çalışmaya devam eder. 

Ev izolasyonunda dikkat edilecekler 

1- Evde izlenen temaslılar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenecek yetkililer tarafından telefonla 

takip edilmelidir.  

2. Temaslı izlem süresini evde geçirmelidir.  

3. Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaştığı (ev, hastane vb.) zaman tıbbi maske takmalıdır.  

4. Ev halkına bulaşma riskini önlemek için evde takipli hastalar mümkünse evindeki diğer kişilerden 

farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre 

uzakta olmalıdır ve tıbbi maske takmalıdır, maskenin nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir.  

5. Eve, ziyaretçi kabul edilmemelidir. 

 6. Temaslının ev içindeki hareketi sınırlandırılmalı; tuvalet, banyo gibi ortak kullanılan alanlar iyi 

havalandırılmalıdır. 

 7. Temaslı, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak, tabak, havlu gibi eşyalarını 

kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu eşyaları iyice su ve sabunla yıkamalıdır. Vakanın kullandığı 

kıyafet ve çarşaf, nevresim gibi tekstil ürünleri60-90°C’de normal deterjan ile yıkanmalıdır  

8. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada)  

temizlenmelidir. Solunum yolu sekresyonları veya vücut çıkartıları ile kontamine olması mümkün olan 

tüm yüzeylerin sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas 

No: 7681-52-9) temizlenir ve belirgin şekilde kirlenme olduğunda ise (1:10 normal sulandırmada) 



kullanılır. Banyo ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal 

sulandırmada) (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) temizlenir. 

 

COVID-19 hastası ile yoğun temas; aşağıdaki işlemlerden herhangi biri yapılırken 
gerçekleşen temasları kapsar 
»» 
Solunum yolu örneği alınması 
»» Entübasyon 
»» Solunum sekresyonlarının aspirasyonu 
»» Non-invazif ventilasyon 
»» Yüksek akımlı oksijen tedavisi 
»» Kardiyopulmoner resüsitasyon 
»» Nebülizer kullanımı 

»» Endoksopik işlemler 
»» Bronkoskopi 
»» Videolaringoskopi 
»» Diş hekimliği uygulamaları 
»» Ağız-boğaz-burun muayenesi 
»» Oftalmolojik muayeneler 
»» Santral kateter takılması 



 


