
COVID-19
(2019-nCoV Hastalığı) Sağlık Personeline  

Yönelik Genel Bilgilendirme & Kişisel  
Koruyucu Ekipman Kullanımı



COVID-19 BULAŞMA YOLLARI

• Virüs, hasta bireylerden;

➢ Öksürme ve hapşırma yoluyla ortaya saçılan  
damlacıklarla

veya

➢ Hastaların kontamine ettiği yüzeylerden (göz,  
ağız, burun mukozasına temasla) bulaşabilir

➢ Cansız yüzeylerde 24 saat kadar canlı kalabilir

➢ Güneş ışınlarına karşı duyarlıdır



COVID-19 İNKÜBASYON SÜRESİ

• Virüsün bulaşından ilk yakınmaların ortaya çıkmasına kadar geçen
süreye inkübasyon (kuluçka) süresidenilir.

• COVID-19 için yayınlarda olgu sayıları birbirinden farklı olduğu için
ortalama inkübasyon süresi farklı bulunabilmektedir

• Şu ana kadar yayımlanmış olan bilimsel yayınlara göre inkübasyon  
süresi 2 ile 27 gün arasında bulunmuş olup, kabul edilen  
ortalama inkübasyon süresi 5 – 6 gündür.

• COVID-19’un bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir.  
Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların  
kaybolmasıyla sona erdiğidüşünülmektedir.



YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) BELİRTİLERİ  
NELERDİR?



Hastalığın Klinik Özellikleri
• Solunum semptomları; ateş, öksürük ve dispne  
başlıca yakınmalardır

• Daha ciddi vakalarda; pnömoni, ağır solunum  
yetmezliği, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm  
gözlenebilir

• Asemptomatik kişilerin solunum yolunda  
virüsü taşıyabildiği ve bunu çevrelerine de  
bulaştırabildiği bilinmektedir



KORUNMA YOLLARI

• Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskiniazaltmaya
yönelik öneriler, COVID-19 için de geçerlidir

• Eller sık sık yıkanmalıdır

• Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık
mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmıkullanılmalıdır

• Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzakdurulmalıdır

• Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır

• Kirli ellerle ağız, burun ve gözleredokunulmamalıdır

• Dokunulan yüzeyler ve çevreler sıklıklatemizlenmelidir





Bugün için virüs atılım süresi ve bulaştırıcılık süresi net
olarak bilinmediği için,

hastanın sağlık kuruluşunda bulunduğu süre boyunca  
izolasyon önlemlerine devam edilmeli,

COVID-19 varlığı düşünülen vakalara  

Standart, temas, solunum ve damlacık izolasyonu

önlemleri alınmalı







• ✓Hastaya temas öncesi ve sonrasında 
el  hijyenine dikkat edilmelidir

• ✓Eller gözle görülür derecede kirli ise 
el  antiseptikleri yerine mutlaka su ile 
sabun  kullanılmalıdır.

• ✓El yıkama süresi : En az 40-60 saniye

• ✓El antiseptiği ile el ovalama süresi : En az 20-
30  saniye



KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN

TIBBİ
MASKE

N95 / FPP2
veya FPP3
MASKELER

NONSTERİL  
ELDİVEN

GÖZLÜK

ÖNLÜK

BONE



Kesin/Olası COVID-19 Vakaları ile 1 Metreden Daha Yakın 
Temas Edecek Personel İçin Gerekli Kişisel Koruyucu Ekipman

• Eldiven
• Önlük (steril olmayan, tercihen sıvı geçirimsiz ve uzun kollu)
• Gözlük / Siperlik
• Sıvı sabun
• Alkol bazlı el antiseptiği
• Tıbbi maske (cerrahi maske)
• N95/FFP2 veya N99/FFP3 maske (Sadece damlacık/
aerosolizasyona neden olan işlem sırasında kullanılmak üzere)
•Tulum, bone, ayak koruyucu hasta bazında karar alınarak, özellikle
hastanın vücut sıvı ve sekresyonları ile yoğun bir şekilde 
temasınolabileceği durumlarda kullanılabilir
* Damlacık/aerosolizasyona neden olan işlemler;
Aspirasyon, bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler, entubasyon ve
solunum yolu numunesi alınması



EL HİJYENİ SAĞLANMALI



Önlük giyilmesi ve çıkarılması



N95 / FFP3-FFP2 MASKENİN KULLANIMI



NE ZAMAN N95 / FFP2 - FFP3 MASKE  
KULLANALIM ?



Gözlük kullanımı;

Tekrar kullanılabilir özellikteki gözlükler

• Üreticinin önerisine göre temizlenir

• Özel bir öneri yok ise %70 etil alkol ile dezenfekte  
edilerek uygun ortamda kendi kendine kurumak 
üzere  bırakılmalıdır

• Gözlük kulak bölgesine yakın yerden eldivensiz
ellerle

(EL HİJYENİ sağlandıktan sonra) tutulup çıkarılmalı



Eldiven kullanımı

• Eldivenler en son giyilmeli, doğru tip ve boyutta eldiven seçilmeli,
önlüğün kol manşetleri üzerineçekilmelidir

Çıkartırken

• Elin üzerinden sıyrılarak içi dışına çevrilmeli, diğer eldivenli el ile  
tutulmalı, eldivensiz parmakla bilekten diğer eldiven sıyrılmalı, içi  
dışına çevrilerek her iki eldivenden oluşan küçük bir torba şeklinde  
atılmalıdır



Hasta odasına girerken
• Kişisel koruyucu malzemeler oda girişinde eksiksiz hazır olarak  

bulundurulmalı

• Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken kurallara uygun bir  
şekilde sırayla giymeye (önlük, maske, gözlük, yüz koruyucusu  
ve eldiven) dikkat edilmeli



Hasta odasından çıkarken;
• Kişisel koruyucu ekipmanlar uygun sırada çıkarılmalı  

(eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, maske) ve tıbbi  
atık kovalarına atılmalıdır. Tekrar kullanılabilir önlükler,  
ayrı önlük kovasına atılmalıdır

• • Gözlük, kullanım sonrası %70 alkol ile dezenfekte  
edilip kurumaya bırakılmalıdır



Hasta odasına giriş/çıkış ve hastaya yaklaşım

• Maske hasta odasından çıktıktan sonra en son  
çıkartılmalıdır

• Maskenin dış yüzeyine mümkün olduğu kadar  
dokunulmamalıdır,

• Maskenin dış yüzeyine dokunulması durumunda  
ve/veya maske çıkartıldıktan sonra el hijyeni
uygulanması ihmal edilmemelidir

• Eldivenin bütünlüğünün bozulduğu, belirgin şekilde  
kontamine olduğu durumda eldiven çıkartılarak, el  
hijyeni sağlanmalı ve yeni eldiven giyilmeli



Hasta odasına giriş/çıkış ve hastaya yaklaşım

• Hasta odasına girişler sınırlandırılmalı, sadece  
hastanın bakımından sorumlu olan ve girişi gerekli  
olan personelin odaya girişine izin verilmeli

• Hasta ziyaretçileri yasaklanmalı ve refakatçi gerekli  
ise tek kişi ile kısıtlanmalı

• Refakatçilerin cerrahi/tıbbi maske takması yeterli

• Sağlık çalışanı odaya girdiğinde hastalar maske  
takmalı



Hasta odasına giriş/çıkış ve hastaya yaklaşım

Aerosolizasyona neden olabilecek işlemler sırasında

• Hasta odasında mutlak ihtiyaç duyulan sağlık personeli  
dışında kimse olmamasına özen gösterilmeli

• İşlem sırasında kapının kapalı olması sağlanmalı

• İşlem sonrasında bir süre, giriş-çıkış dahil kapı açık  
tutulmamalı

• İlgili işlemler, doğal hava akışı ile yeterince  
havalandırılan, mümkünse negatif basınçlı odalarda  
yapılmalı



Hasta odasına giriş/çıkış ve hastaya yaklaşım

• Hastanın bulunduğu ortam ve çevre temizliğinde,
hasta nakledilmesinde kullanılan ambulanslar da
dahil olmak üzere standart temizlik prosedürleri
uygulanmalıdır

• Hasta çıkartıları ve sekresyonları ile kontamine olan  
yüzeylerin temizliği “Hastane Öncesi Acil Sağlık  
Hizmetlerinde Enfeksiyon Hastalıklarından Korunma  
Rehberi’ne” uygun olarak sağlanmalıdır

• Hasta odayı boşaltıktan sonra oda temizliği ve yer  
yüzey dezenfeksiyonu yapılır, odanın
havalandırılmasının ardından odaya yeni bir hasta  
alınabilir.







Eğitimi tamamla butonuna
tıklamayı unutmayın!

TEŞEKKÜR EDERİM


