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: Coronavirüs (Kovid-19) Tedbirleri
Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Çin'in Wuhan kentinde başlayan Coranavirüs (Kovid-19) salgını birçok ülkede hızla
yayılım göstererek tüm Dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak
ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmuştur.
Bu bağlamda; Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmede, Başkanlığınızda /
Müdürlüğünüzde / Başhekimliğinizde ve bağlı olan tüm alt birimlerinde aşağıdaki tedbirlerin
alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.
1-Mümkünse bütün personelin forma giyiminin sağlanması,
2-Hastane formalarının veya iş kıyafetlerinin her seferinde en az 60 derecede normal
deterjan ile yıkanması, çalışma formalarıyla iş yerinden çıkılmaması,
3-Bilhassa özellikli maskelerin kullanımını engelleyen uzunluktaki sakalların
kesilmesi, yüzde piercing vs. gibi maske kullanımını engelleyici şeylerin kullanılmaması,
4-Hastaneye giderken saat, yüzük vs. gibi yıkanma sırasında engel olan şeylerin
takılmaması,
5-Tırnakların kısa tutulması,
6-Uzun saçı olanın saçını bağlaması,
7-Hastane ayakkabılarının ayrılıp, eve girmeden önce çıkarılması veya hastanede
bırakılması,
8-Hastaneden çıkmadan önce ellerin dirseklere kadar yıkanması ve yüzün yıkanması,
9-Cep telefonlarının hastaneden çıkarken dezenfektanla ya da ılık sabunlu su ile
silinmesi,
10-Steteskobun boyna asılmaması ve steteskobun aralıklarla silinmesi, konularında
azami hassasiyet gösterilerek, tüm personelin bilgilendirilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır.
Prof. Dr. Mehmet GÜLÜM
İl Sağlık Müdürü
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Dağıtım:
- Tüm Başkanlıklara.
- Tüm İlçe Sağlık Müdürlüklerine. (TSM / TRSM dahil)
- Tüm E.A.H ve D.H. Başhekimliklerine. (ADSH/ADSM'ler dahil)
- Tüm Üniversite Hastanesi Başhekimliklerine. (Özel Üniversite Hastaneleri dahil)
- Tüm Özel Hastane Başhekimliklerine (ADSM'ler, Tıp Merkezleri dahil)
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