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T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

.
Sayı : 13588366-149
Konu : COVID-19 Pandemisi Döneminde

Sağlık Çalışanı Takibi

DAĞITIM YERLERİNE

Çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirus hastalığı
(COVID-19) tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmaktadır. COVID-19 pandemisinde
sağlık çalışanlarının sağlığının korunması için; acil servisler, yoğun bakım üniteleri,
COVID-19 hastalarının takip edildiği yataklı servisler başta olmak üzere, hastanelerin tüm
birimlerinde standart önlemler (el hijyeni, kişisel koruyucu ekipmanların uygun kullanımı, vb)
ve bulaş yoluna yönelik (temas, damlacık ve solunum yolu) önlemlere tam uyum son derece
önemlidir. Sağlık çalışanı belirtilen kurallara uymadığı durumda, hastalığa yakalanma riski
artacaktır.

Bunun önüne geçilmesi amacıyla tüm sağlık çalışanlarına ( sağlık hizmet sınıfı, genel
idare sınıfı, temizlik çalışanları, güvenlik görevlisi vb.) hastalık, bulaş yolları, korunma
yolları, kişisel koruyucu ekipmanlar ve bu ekipmanların kullanımı konularında, Sağlık
Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sayfasında yer alan eğitim slaytları
(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/) kullanılarak, eğitim verilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Süreç içinde konu ile ilgili rehberde ve algoritmalarda yapılan değişikliklerin takip edilmesi
ve tüm çalışanlara aktarılması sağlık çalışanlarının enfeksiyondan korunmasına büyük katkı
sağlayacaktır. Sağlık hizmeti sunumunda, sağlık çalışanlarının koruma/kontrol önlemlerine
uyumu izlenmelidir.
Bu kapsamda ;

1-Korunma ve Kontrol: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sayfasında yer
alan kişisel koruyucu ekipman ve kullanım özelliklerine (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/)
göre dağıtımının, uygun kullanımın sağlanması, el hijyeni, kişisel koruyucu ekipmanların
uygun kullanımının takibinin sağlanması, uygun kullanmayan çalışana gerekli uyarılarda
bulunulması, göreve yeni başlayan ve çalışma alanı değişen çalışanın yeni görevine
başlamadan ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi,

2-Eğitim: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü sayfasında yer alan eğitim
slaytları (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/) kullanılarak, eğitim verilmesi, süreç içinde
konu ile ilgili rehberde ve algoritmalarda yapılan değişikliklerin takip edilmesi ve tüm
çalışanlara aktarılması, göreve yeni başlayan ve çalışma alanı değişen çalışanın yeni görevine
başlamadan kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda eğitim verilmesi,

3-Lojistik ve Destek: Kişisel koruyucu ekipman ve diğer önerilen korunma kontrol
önlemlerine uygun depolama, sevkiyat, dağıtım desteğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
enfeksiyon önleme ve kontrol önlemleri ve kişisel koruyucu ekipman kullanımı konularında
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hazırlanmış afiş ve broşür gibi hatırlatıcıların ilgili alanlarda kullanılması
(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/) ve bu konuda idari desteğin sağlanması,

4-Sürveyans:
-Olası/kesin COVID-19 hastalarının izleminde aktif görev alan sağlık personelinin,

Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi Algoritmasına (EK-1) göre
değerlendirilmesi ve HSYS üzerinden kayıtlarının tutulması,

-HSYS’de temaslı olarak belirtilen kişilerin temas durumlarının sorgulanma ve
değerlendirme sonucuna göre Sağlık Çalışanı COVID-19 Hastası/Temaslısı İzlem
(Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formunun (EK-2) imzalatılması, temaslı durumu
yüksek riskli kabul edilen kişilerin izolasyon süreçlerinin tamamlatılması,

-Pandemi döneminde temaslı sağlık çalışanlarının temas izlemleri Sağlık Bakanlığı
tarafından yayınlanan COVID-19 rehberinin “Teması Olan Sağlık Çalışanlarının
Değerlendirmesi” başlığı altında yer alan Risk Kategorilerine göre değerlendirilerek karar
verilmesi,

-Olası/kesin COVID-19 tanısı alan sağlık çalışanlarının kayıtlarının tutulması ve HSYS
programında “Vaka Takip Modülü”nde yer alan Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/Vaka
İzlem Formunun (EK-3) doldurarak kayıt edilmesi gerekmektedir.

Temaslı Sağlık çalışanlarının sürecin yönetilmesinde yataklı tedavi kurumlarında
Enfeksiyon Kontrol Komiteleri (EKK) görevlidir. COVID-19 Pandemisi döneminde temaslı
sağlık çalışanı takibi ve değerlendirmesi iş yoğunluğu oluşturacağından hastane
enfeksiyonlarının takibinin yapılmasında güçlüklerle karşılaşılacaktır. Bu süreçte COVID-19
hastalığı ile ilgili yapılacak çalışmalara ağırlık verilmesi nedeniyle diğer enfeksiyon kontrol
çalışmalarının kurum bazında planlanması,

Birinci basamak temaslı sağlık çalışanlarının değerlendirilmesinin İl/İlçe (hekimi olan)
Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi tarafından yürütülmesi.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının takibi sırasında Korunma ve Kontrol,
Eğitim, Lojistik ve Destek, Sürveyans konu başlıklarında yer alan gerekli çalışmaların ilinizde
tüm sağlık birimlerinde (birinci, ikinci, üçüncü basamak) hassasiyet ve koordinasyon içinde
yürütülmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim

e-imzalıdır.
Doç. Dr. Fatih KARA

Bakan a.
Genel Müdür

Ekler: 1- Teması Olan Sağlık Çalışanlarının
Değerlendirilmesi Algoritması

2-Sağlık Çalışanı COVID-19 Hastası/Temaslısı
İzlem (Karantina) Bilgilendirme ve Onam Formu
3-Sağlık Çalışanı COVID-19 Temas/Vaka İzlem Form
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Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
81 İl Valiliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığına Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne
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