BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
COVID-19 ACİL DURUM EYLEM PLANI

01.10.2021_REV.01
KORONA KOMİSYONU (KOR-KOM)

AMAÇ

 Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan edilmiş Korona virüs (COVID-19) salgınında, T.C.

Cumhurbaşkanlığı Makamı, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirtilen uyarılar da dikkate alınarak bu acil eylem planı ile Üniversitemiz
akademik-idari personeli ve öğrencilerinin pandemiyi tanımaları, olası bir durumda sorumluluklarını yerine
getirmek için en uygun hazırlığı yapmaları ve bu süreci koordineli bir şekilde yürüterek iyi yönetebilecek bilgiyi
sağlamak ve bu kapsamda alınan önlemler ve yapılacak hızlı ve doğru müdahalelerle çalışanlar arasında
virüsün yayılım hızını düşürmek amaçlanmıştır.

KAPSAM

 Bu plan, üniversitemiz yerleşkelerinde Covid-19 ile ilgili alınacak önlem ve sürdürülebilecek tedbirleri kapsar.

DAYANAK

• Cumhurbaşkanlığı Makamının 2020/4 Sayılı Genelgesi
• TC.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı
Rehberi”, 1 Ekim 2020, Ankara

Genel

Müdürlüğü,

“COVID-19

Salgın

Yönetimi

Ve

Çalışma

• TSE COVID-19, “Hijyen, Enfeksiyon Önleme Ve Kontrol Kılavuzu”
• Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 20.03.2020 tarihli İşyerlerinde Korona virüse

(Covid-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler
• 6331 Sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve “İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği«
• Küresel Salgın Bağlamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu

TANIMLAR VE KISALTMALAR
 Antiseptik: Antisepsi için kullanılan kimyasal maddelere denir.
 COVID 19: SARS CoV-2’ye bağlı olarak gelişen yeni koronavirüs hastalığına verilen isim (CO: Corona, VI: Virus, D:

Disease, 19: 2019)

 Dezenfeksiyon: Enfeksiyon kaynağı olmasını önleyecek düzeyde, bir nesneyi veya ortamı mikroorganizmalardan

arındırma işlemidir.

 Dezenfektan: Dezenfeksiyon işleminde kullanılan kimyasal maddeler.
 El Hijyeni: Ellerin su ve sabunla yıkanması ya da el antiseptikleri ile ovalanmasıdır.

 Epidemi (Salgın): Belli bir enfeksiyonun veya hastalığın, belirli bir bölgede veya belirli bir dönem içinde belirli bir grup

insan arasında beklenenden daha fazla meydana gelmesi, salgın.

 Pandemi: Bulaşıcı bir hastalığın, endemik olarak bulunduğu ya da epidemi yaptığı bölgeden taşarak beklenmeyen

boyutlarda ülkeler arası neden olduğu küresel salgın.

 SARS CoV-2: COVID-19 hastalığının etkeni olan Korona virüs.

 Sterilizasyon: Bir nesne veya ortamın, sterilizasyon güvence düzeyini sağlayacak şekilde mikroorganizmalardan,

sporlar dahil arındırılması işlemidir. Daha çok tıbbi cihazlar için yapılır.

 Temizlik: Kir ve organik maddelerin su ve deterjan kullanarak mekanik olarak uzaklaştırılması işlemidir.

GİRİŞ

 Korona Virüs Hakkında Genel Bilgiler

Korona virüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, kendi kendini sınırlayan hafif enfeksiyon
tablolarından, Orta Doğu Solunum Sendromu (Middle East Respiratory Syndrome, MERS) ve Ağır Akut Solunum
Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) gibi daha ciddi enfeksiyon tablolarına neden olabilen
büyük bir virüs ailesidir. SARS-CoV, 21. yüzyılın ilk uluslararası sağlık acil durumu olarak 2003 yılında, daha
önceden bilinmeyen bir virüs halinde ortaya çıkmış olup yüzlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur.
Yaklaşık 10 yıl sonra korona virüs ailesinden, daha önce insan ya da hayvanlarda varlığı gösterilmemiş olan MERSCoV, Eylül 2012’de ilk defa insanlarda Suudi Arabistan’da tanımlanmış; ancak daha sonra aslında ilk vakaların
Nisan 2012’de Ürdün Zarqa’daki bir hastanede görüldüğü ortaya çıkmıştır. 31 Aralık 2019’da Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir.

KORONA VİRÜS BULAŞMA YOLLARI

 Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya

saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz
mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında da
virüs tespit edilebildiğinden bu kişiler bulaştırıcı olabilmektedir. Genel olarak inkubasyon süresi 2-14 gün
arasında değişmektedir. COVID-19’un bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik
dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.
 Koronavirüsler genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve sıcaklığı, dışarı

atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma
süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul
edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken, bulaşta sadece virüsün aktivitesinin devam
etmesi değil, temasın süresinin de önemli olduğu unutulmamalıdır.

COVİD-19 RİSKLİ GRUPLAR


COVID-19’da toplumun tümü duyarlıdır. Sağlık çalışanları etkenle karşılaşma yönünden en riskli meslek grubudur.

•

65 yaş ve üzeri üstünde olan kişiler,

•

Hipertansiyon,

•

Kalp hastalığı,

•

Diyabet,

•

Malignite,

•

KOAH ve astım dahil kronik solunum yolu rahatsızlığı olanlar,

•

Bağışıklık sistemi baskılanmış kişiler,

•

Böbrek hastalığı vb. olan kişiler,

•

Bakım ve huzur evi gibi toplu alanlarda yaşayanlar,

•

Morbid obezler,

COVID-19 açısından riskli gruplardır.

KORONA VİRÜSE KARŞI NASIL ÖNLEM ALINIR?
 Hastalıktan etkin bir şekilde korunabilmek için;
• El temizliğine mutlaka dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve

suyun olmadığı durumlarda % 80 alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
• Eller yıkanmadan ağız, burun, kulak ve gözlerle asla temas edilmemelidir.
• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır. Mutlaka insanlarla en az 1,5 metre uzakta bulunulmalıdır.
• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller en az 20 saniye özenle temiz

su ve sabunla yıkanmalıdır.
• Tıbbi maskeyi hem hastalık taşıyıcısı hem de sağlıklı insanlar kullandığında bulaşma riski %1.5 dir. Bu

nedenle mutlaka maske takalım ve taktıralım. Maskeyi ıslandıkça ve her 4 saatte bir değiştirelim.
• Solunum maskesi adı verilen ventilli veya ventilsiz N95 ve N99 maskeleri hastalığın yoğun olduğu yerlerde

konunun uzmanın uyarıları doğrultusunda kullanmamız doğru olacaktır.

VAKA TANIMI VE VAKA YÖNETİMİ


OLASI VAKA

Vaka A
» Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden en az biri VE
» Açıklanamayan klinik tablo VE
» Semptomların başlamasından 14 gün içinde kendisi veya yakınının yüksek riskli bölgede bulunma öyküsü

Vaka B
» Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden en az biri VE

» Semptomların başlamasndan14 gün içinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas

Vaka C
» Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirtilerinden en az biri VE
» Hastanede yatış gerekliliğinin oluştuğu durumlar VE
» Klinik tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması ve son 14 gün içinde gelişen akut solunum yolu enfeksiyonu olan bir hastada, ateş, öksürük ve dispne, takipne, hipoksemi,
hipotansiyon, akciğer görüntülemesinde yaygın radyolojik bulgu ve bilinç değişikliği nedeniyle hastaneye yatış gerekliliği

Vaka D
» Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma kaybı veya ishal belirtilerinden en az ikisinin bir arada olması ve bu durumun başka bir neden/hastalık
ile açıklanamaması.



KESİN VAKA

»Şüpheli vaka tanımına uyan belirtilerden moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 olduğu saptanan olgular

SORUMLULUKLAR
 Bu planın uygulanmasından;
• KORKOM’a bağlı oluşturulan Pandemi Eylem Grubu,

• Acil Müdahele Ekibi,
• Güvenlik Birimi sorumludur.

Acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi durumunda, Acil Durum Eylem
Planı güncellenmektedir. Herhangi bir değişiklik durumu oluşmasa bile oluşturulan plan her sene gözden
geçirilerek uygulanır.

KORKOM


Korona virüs ile mücadele sürecinin yürütülmesinde etkin rol oynamak,



Ünivesitede korona virüs ile ilgili alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütmek,



Covid-19 ile ilgili olarak eğitimleri planlamak ve koordine etmek,



Hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütmek,



Covid-19 kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine etmek (ALO 184 Korona virüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına vb.),



Üniversitemizde enfeksiyon önleme ve kontrol kılavuzu hazırlamak ve güncel tutmak,



Korona virüs ile ilgili öz değerlendirme çalışmaları yapmak,



Korana virüs pandemisinin güncel değerlendirmelerini yaparak geleceğe yönelik yol haritası çizmektir.

Korona Virüs Komisyonu
Adı Soyadı
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Prof.Dr. Hamparsun HAMPİKYAN
Prof.Dr. Can Polat EYİGÜN
Prof.Dr.Ayşegül KAPTANOĞLU
Prof.Dr. Emine SÖNMEZ
Dr.Öğr.Üyesi Egemen FALCIOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat SÜSLÜ
Ceyda KEÇELİ
Zühal AKAYDIN
Fatoş ÖZDEMİR
Cansu İBİLİ
Dilnoza İSMAİLOVA
Oktay NEBİOĞLU

Görevi
Komisyon Başkanı/Rektör Yardımcısı
Üye/Tıp Fakültesi Dekanı (Enfeksiyon Hastalıkları)
Üye/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü (Aile Hekimi/Acil Uzmanı)
Üye/Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi (Enfeksiyon Hastalıkları)
Üye/Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Üye/Genel Sekreter
Üye/Genel Sekreter Yardımcısı
Üye/Hukuk Müşaviri
Üye/Öğrenci İşleri Daire Başkanı
Üye/Halkla İlişkiler Müdürü
Üye/Uluslararası Etkinlikler Daire Başkanlığı
Üye/Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

PANDEMİ EYLEM GRUBU
 Prof.Dr. Hamparsun HAMPİKYAN (KORKOM Başkanı/ Rektör Yardımcısı)
 Prof.Dr. Emine SÖNMEZ (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
 Dr. Öğr. Üyesi Murat SÜSLÜ (Genel Sekreter)
 Yerleşke İdari Amiri
 Yerleşke Sağlık Personeli

ACİL MÜDAHELE EKİBİ
 Demir Recep YAVUZ (Ekip Lideri/ Yerleşkeler Koordinatörü)

 Yerleşke Sağlık Personeli
 Yerleşke İdari Amiri

KORKOM EĞİTİM BİRİMİ
 Prof.Dr. Hamparsun HAMPİKYAN (KORKOM Başkanı/ Rektör Yardımcısı)
 Prof.Dr. Can Polat EYİGÜN(Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)
 Prof.Dr. Emine SÖNMEZ (Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı)

Pandemi döneminde sağlık personeline yönelik aşağıda belirtilen eğitimlerin planlamasını ve yürütülmesini
sağlayacaklardır.

Eğitimlerin Konu Başlıkları
•

Covid-19 Hakkında bilgilendirme eğitimleri

•

Temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları,

•

Kişisel ve genel hijyen kuralları,

•

Enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri,

•

Covid-19 hakkında güncel durum

ALINACAK ÖNLEMLERİN SEVİYE TESPİTLERİ
 Alınacak önlemlerin seviye tespitleri aşağıdaki gibidir.
• Seviye 1: Bilinç
• Seviye 2: İkaz
• Seviye 3: Ciddi
• Seviye 4: Şiddetli

• Seviye 5: Kritik
Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5

Bilinç

İkaz

Ciddi

Şiddetli

Kritik

Türkiye’de
belgelenmiş bir
bulaşma vakası
bulunmaması

Türkiye’de
belgelenmiş
bir vakanın
bulunması
şüphesi

Türkiye’de sınırlı bir
bölgede belgelenmiş
vaka bulunması

Türkiye’de yaygın bir
şekilde insana
yayılma olması

Virüsün hızlı bir
şekilde yayılarak
Türkiye’nin her
noktasında vakanın
görülmesi

ALINACAK ÖNLEMLERİN SEVİYE TESPİTLERİ
Seviye

ÖNLEM

S1

Belirlenen alanlara konu ile ilgili bilgilendirici afişlerin asılması

S1

Personele el broşürlerinin dağıtılması

S1

Personele konu ile ilgili olarak eğitimlerin düzenlenmesi

S1

Maske, eldiven vb. koruyucu malzemenin tedariki

S3

İşe gelişlerde ateş ölçümü yapılarak, ateşi olan (37,5 °C ve üzeri) çalışanlar hastaneye yönlendirilmesi

S1

El hijyenine önem verilmesi, Ellerin en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği
kullanılması

S1

Belirlenen alanlarda ve personelde, el dezenfektanı olması

S1

El sıkışmak , tokalaşmak ve öpüşmenin yasaklanması

S1

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmaması

S1

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

S1

Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması

S1

Elle temas edilmesine gerek duyulmayan yeterli sayıda çöp kovası yerleştirilmesi

S1

Ofisler ve dinlenme odaları, kapalı çalışma alanları sık sık havalandırılması

S1

Hijyen gerektiren bütün ekipmanlar (bardak vb.) kişiye özel olması ve ortak kullanılmaması

S1

Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda insanlar arasında en az 1.5 m mesafe olmalı, etkinlik süresi en fazla 15 dakika olacak şekilde ayarlanmalı, etkinlik
süresince maske kullanılmalı ve etkinlik alanının havalandırılmasının sağlanması

S1

Toplantılarda yiyecek ve içecek ikramı yapılmayacaktır, sadece tek kullanımlık bardak su verilmesi

S3

Üniversite personeli arasında en az 2 m mesafe olması için prosedürlerin uygulanması

S3

Üniversite girişlerin yalnızca personel ile sınırlandırılarak, girişlerin yalnızca tek bir kapıdan kontrollü bir şekilde yapılması

ALINACAK ÖNLEMLERİN SEVİYE TESPİTLERİ
Seviye

ÖNLEM

S3

Klima bakımlarının yapılması

S1

Ortamın doğal havalandırma yöntemiyle havalandırılması

S3

Temel hizmetleri verebilmek üzere minimum personel sayısının belirlenmesi

S1

Belirlenen noktalara, el dezenfektanlarının yerleştirilmesi ve kullanımının sağlanması

S2

Çalışanların daima maske kullanmalarının sağlanması, gerektiğinde yüz siperliği kullanması, siperliklerin kişiye özgü olması ve alkollü mendillerle dezenfekte edilmesi,

S3

Zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmemesi

S2

Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin işe gelmeden, hastaneye gitmesi

S2

Yemekhanede oturma düzeni 2 m sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmeli ve numaralandırılmalıdır. Her çalışanın servisinden sonra masa ve sandalye dezenfekte edilmesi,

S2

Yemekhanede paketli ekmek sos, baharat, tek kullanımlık bardak su vb. uygulamalara geçilmesi,

S2

Birimler arası görev değişikliklerinin ve geçici görevlendirilmelerin kısıtlanması

S3

İzolasyon alanı oluşturulması

S2

Personel taşıma servislerinin havalandırma filtrelerinin sık değiştirilmesi, iç dezenfeksiyonları için periyodik hizmet alımı yapmaları, günlük temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon
talimatına ve sıklığına uygun yapılması

S4

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonunun

S3

Bir birimde hasta/şüpheli personel tespit edildikten sonra aynı servisle gelenlerin ve aynı birimde çalışanların tespit edilmesi,

S4

Korona pozitif olması durumunda o kişiyle aynı sahada çalışanlarla, aynı servisi kullananların, hastalığın şüpheli olarak tespit edildiği ilk günden itibaren olacak şekilde 14 gün
evlerinde izolasyonlarının sağlanması ve takibi

S1

Birden fazla şoför kullanan araçlarda dezenfeksiyon yapılmadan (1:10-100’lük çamaşır suyu ile) bir başka şoföre devredilmemesi sağlanmalıdır.

COVID-19 ŞÜPHELİ KİŞİLERİN TESPİTİ


Senaryo 1. Üniversite mensubu olmayan şüpheli/hasta tespiti:

Üniversiteye herhangi bir nedenle giriş yapmak isteyen ziyaretçilerin, güvenlik/görevli tarafından ateşinin 37,5 ° C üzerinde
tespit edilmesi durumunda, yerleşke içerisine alınmayarak sosyal mesafe korunmalıdır ve kişi sağlık kuruluşuna
yönlendirilmelidir.



Senaryo 2. Üniversite mensubu, kuruma giriş yaparken tespiti:

Üniversiteye giriş yapan kişilerin güvenlik/ görevli tarafından ateşi 37,5 ° C üzerinde tespit edilmesi durumunda, tespit eden
kişi acil olarak KORKOM/Rektörlük, yerleşke sağlık personeli, Genel Sekreterlik makamı ve yerleşke idari amirini bilgilendirir,
kişinin maske taktığından emin olunmalıdır. Yerleşke sağlık personeli tüm koruyucu önlemleri almak suretiyle kişinin
izolasyonunu sağlamalı, şahsi bilgileri ve temas ettiği kişilerin bilgilerini kayıt altına almalıdır. Yerleşke sağlık personeli ilgili
sağlık otoritelerini (184 Korona virüs hattı, 112 Ambulans) arayarak vaka bildiriminde bulunmalıdır. Ambulansın
gelemeyeceği/geç geleceği durumlarda kişi, kişisel aracı yok ise kurumun araçları ile en yakın sağlık kuruluşuna sevk
edilmelidir. Sevk esnasında her türlü koruyucu önlem alınmalı (çift kat maske, siperlik, tulum vb.) ve araç camları açık şekilde
sağlık kuruluşuna sevk işlemi gerçekleştirilmelidir. Sonrasında hastanın bulunduğu tüm alanların detaylı temizlik ve
dezenfeksiyonu sağlanarak havalandırılmalıdır. Hastanın tedavi ve izolasyon sürecinde takibi yapılmalıdır. Enfekte olduğu
şüphelenilen kişinin ayrılmadan önce temas etmiş olabileceği diğer kişilerin maske takılması sağlanarak KORKOM/Rektörlük,
yerleşke sağlık personeli, Genel Sekreterlik makamı ve yerleşke idari amirine bilgisi verilir. Enfekte kişilerin temas ettikleri diğer
kişiler tespit edilerek Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 aranarak yetkilinin verdiği talimatlar izlenmeli ve izolasyon süreci
başlatılmalıdır.

COVID-19 ŞÜPHELİ KİŞİLERİN TESPİTİ


Senaryo 3. Üniversite mensubu, kurumdayken semptom gösterdiğini bildirir:

Kişi Covid-19 semptomlarını kurumda göstermesi durumunda birim amiri tarafından acil olarak KORKOM/Rektörlük, yerleşke sağlık personeli,
Genel Sekreterlik makamı ve yerleşke idari amiri bilgilendirilir, kişinin maske taktığından emin olunmalıdır. Yerleşke sağlık personeli tüm
koruyucu önlemleri almak suretiyle kişinin izolasyonunu sağlamalı, kişinin şahsi bilgileri ve temas ettiği kişilerin bilgileri kayıt altına almalıdır.
Yerleşke sağlık personeli ilgili sağlık otoritelerini (184 Korona virüs hattı, 112 Ambulans) arayarak vaka bildiriminde bulunmalıdır. Ambulansın
gelemeyeceği/geç geleceği durumlarda kişi, kişisel aracı yok ise kurumun araçları ile en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir. Sevk esnasında
her türlü koruyucu önlem alınmalı (çift kat maske, siperlik, tulum vb.) ve araç camları açık şekilde sağlık kuruluşuna sevk işlemi
gerçekleştirilmelidir. Sonrasında hastanın bulunduğu tüm alanların detaylı temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanarak havalandırılmalıdır. Hastanın
tedavi ve izolasyon sürecinde takibi yapılmalıdır. Enfekte olduğu şüphelenilmiş çalışanın ayrılmadan önce temas etmiş olabileceği diğer
çalışanların maske takılması sağlanarak KORKOM/Rektörlük, yerleşke sağlık personeli ve Genel Sekreterlik makamına bilgi verilmelidir. Enfekte
kişilerin temas ettiği diğer kişiler tespit edilerek Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 aranarak yetkilinin verdiği talimatlar izlenmelidir ve
izolasyon süreci başlatılmalıdır.



Senaryo 4. Üniversite mensubu, kurum dışında arayıp semptom gösterdiğini bildirir:

Kişi kurum dışındayken arayıp Covid-19 semptomu gösterdiğini birim amirine bildirerek haber vermeli ve evde kalmalıdır. Kişi en yakın sağlık
kuruluşuna haber vermelidir. Birim amirleri, durumu KORKOM/Rektörlük, yerleşke sağlık personeli ve Genel Sekreterlik makamına bildirmelidir.
Kişinin geçmişinde, şüpheli veya pozitif vaka ile teması olmuşsa veya sağlık kuruluşunda Covid-19 testi yaptırmış sonuç bekliyorsa, bu durumlarla
ilgili birim amirlerine haber vererek, evde kalmalı ve üniversiteye gelmemelidir. Eğer test sonucu pozitif çıkarsa, tedavisi tamamlanana ve sağlık
kuruluşu onay verene kadar izolasyonda kalmalıdır. Karantina süreci bittiğinde yerleşke sağlık personeli onayı alınarak Pandemi Eylem Grubuna
durum bildirilmeli ve onay alındıktan sonra işe dönüşü başlatılmalıdır. Personelin kurumda iletişim halinde olduğu diğer personel belirlenmeli ve
semptomların varlığı takip edilmelidir.

COVID-19 ŞÜPHELİ DURUMLARDA YAPILACAKLAR
üniversite içinde
belirtilerin görülmesi
durumunda

PERSONEL İSE

Girişte ateşin 37,5 °
C üzerinde tespit
edilmesi durumunda

ZİYARETÇİ İSE
Yerleşkeye
alınmaz, sağlık
kuruluşuna
yönlendirilir

*Yerleşke Sağlık
Personeli
*Yerleşke idari amiri
*Genel sekreterlik
makamı
*KORKOM/Rektörlük
aranarak haber verilir

Yerleşke sağlık personeli
her türlü koruyucu
önlemleri alarak kişinin
izolasyonunu sağlamalıdır

Yerleşke sağlık
personeli, şüphelinin ve
temaslı kişilerin
bilgilerini alır

KİŞİNİN
ŞAHSİ
ARACININ
VARLIĞI

Kişinin bulunduğu tüm
alanlar dezenfekte edilerek
havalandırılır

Kişinin temas ettiği diğer
personel belirlenerek, sağlık
otoritesine haber verilir,
temaslılar hakkında
izolasyon süreci başlatılarak,
takibi sağlanır

Ambulansın
gelmediği/geç
geleceği durumlarda

Kişi aracına yönlendirilerek
sağlık kuruluşuna sevki
sağlanır

Kişinin tanı, tedavi,
izolasyon gibi tüm süreçleri
izlenir
Tedavi/izolasyon
süresi bitiminde
sağlık personeli
onayı ile süreç
sonlandırılır

Yerleşke sağlık
personeli sağlık
otoritelerine haber
verir

Tüm koruyucu önlemler
alınarak kişi hizmet
aracına yönlendirilerek
sağlık kuruluşuna sevki
sağlanır

COVID-19 ŞÜPHELİ DURUMLARDA YAPILACAKLAR(ÖĞRENCİ)
B-YERLEŞKEDE

A-YERLEŞKEYE GELMEDEN ÖNCE

Kendini iyi hissediyor musun?

Hayır

Bölüm/Program
Başkanına
haber ver.

Kendini iyi hissediyor musun?

Hayır

Evet

En yakın sağlık
kuruluşuna
başvur

Pandemi
kurallarına uyarak
yerleşkeye
girebilirsin.

Bölüm/Program
Başkanına
haber ver.

Bölüm/Program
Başkanına
haber ver.

Bölüm/Program
Başkanına
haber ver.

TEMAS DURUMLARINDA YAPILACAKLAR
İlgili Sağlık
otoritelerine
başvurularak,
tedavi/izolasyon
sürecinin
başlatılması

EVET

Semptomlu
kişiye temas

İzolasyon
Başlangıcı
ve
PCR testi
Uygulaması

Tedavi/izolasyon
süresi bitiminde
sağlık personeli
onayı ile süreç
sonlandırılır

14 gün
boyunca
izolasyon

TEMAS
• 1,5 METREDEN YAKIN MESAFEDE 5 DAKİKADAN FAZLA VAKİT GEÇİRMEK
• TOKALAŞMAK, SARILMAK, ÖPÜŞMEK GİBİ DİREKT TEMASTA BULUNMAK
• AYNI EVDE YAŞAMAK

Hastalık
belirtisi oluştu
mu?

HAYIR

izolasyon süresi
bitiminde
sağlık personeli
onayı ile süreç
sonlandırılır

KORONA VİRÜS RİSK ANALİZİ
ŞİDDET
Beykent Üniversitesi'nin kontrol altına alınmış
birimlerinde temaslı olduğu anlaşılan ve test
yapılmamış vaka bulunması
Beykent Üniversitesi'nin kontrol altına alınmış
birimlerinden bir tanesinde vaka bulunması
Beykent Üniversitesi'nin birimlerinde yaygın bir
şekilde vaka olması

OLASILIK

DEĞERLENDİRME

Hafif

Yüksek Olasılık

1-5

Dikkate Değer Risk

Ciddi

Orta Dereceli Olasılık

6-10

Kabul Edilemez Risk

Çok Ciddi

Orta Dereceli Olasılık

6-10

Kabul Edilemez Risk

Mevcut Durum

SORUMLU

No

Risk Grupları

Etkilenen

1

Kurum personellerine hijyen eğitimlerinin
verilmemesi ve bilgilendirmelerin yapılmaması

Tüm yerleşke personelleri

2

El dezenfektanı, temassız ateş ölçer, maske
vb. ürünlerin kurumda mevcut bulunmaması

3

Sınıf, labaratuvar, etüd salonu gibi kapalı
alanların sosyal mesafe gözetilerek kullanım
kapasitelerinin azaltılmaması

4

Şiddet

Olasılık

Risk Puanı

Değerlendirme

Alınması Gereken Önlemler

Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

Konu ile olarak eğitimler verilmesi ve
bilgilerindirici broşürlerin kurum
personeli ile paylaşılması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

10

Kabul Edilemez Risk

Hijyen ve sağlık amaçlı kullanılan
teçhizatların ivedilikle temin edilmesi

Öğrenci ve öğretim elemanları

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

Sınıf, labaratuvar, etüd salonu gibi
kapalı alanların 1,5 metre sosyal
mesafe gözetilerek kullanım
kapasitelerinin azaltılması

Ateşi 37,5 °C üzeri ve korona virüs
semptomları gösteren personelin olması
durumunda yapılması gerekenlerin
bilinmemesi

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

10

Kabul Edilemez Risk

Acil Durum Eylem Planın tüm yerleşke
personellerine dağılımının sağlanması

5

El sıkışmak, tokalaşmak, öpüşmek gibi sosyal
mesafenin korunmaması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

6

Yüksek ateş, öksürük, soğuk algınlığı, grip
belirtileri olan personelin kurum içerinde
çalışması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

7

Görüşme ve toplantıların, sanal ortamda
yapılmaması

Tüm yerleşke personelleri

Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

8

Kullanılan kapalı alanların sık aralıklarla
havalandırılmaması/doğal yollarla
havalandırılmaması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

9

Klima sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimlerinin üretici firma doğrultusunda
yapılmaması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

10

Kabul Edilemez Risk

10

Zaruri olmadıkça yurtiçi ve yurtdışı
seyahatlerin kısıtlanmaması

Tüm yerleşke personelleri

Ciddi

Yüksek

8

Kabul Edilemez Risk

Tüm personele konu ile ilgili
Pandemi Eylem Grubu
eğitimler verilmiş ve bilgilendirici
KORKOM Eğitim Birimi
dokümanlar sağlanmıştır
Gerekli malzemelerimiz
kurumumuzda mevcuttur

Pandemi Eylem Grubu
Genel Sekreterlik
Satınalma Müdürlüğü

Pandemi Eylem Grubu
Kullanılan tüm alanlar sosyal
Genel Sekreterlik
mesafe gözeetilerek azaltılmıştır
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yapılması gerekenler hususunda,
Pandemi Eylem Grubu
eğitimler verilmiş olup
KORKOM Eğitim Birimi
personellerimizde gerekli bilinç
Genel Sekreterlik
oluşturulmuştur

Personelin önce kendi sağlığı için,
sosyal mesafeyi gözetmesi, kişisel
Gerekli önlemler kurumumuzda
hijyenlerine riayet etmesi ve kişisel
mevcuttur
koruyucu ekipmanları kullanması
Yüksek ateş, öksürük, soğuk algınlığı,
Belirtilen sağlık sorunları görülen
grip belirtileri olan personelin tedavisi
personelimiz tedavi ve izolasyon
bitene kadar yerleşkelerde
sürecine dahil edilmektedir
çalıştırılmaması
Zorunlu olmadıkça,
Görüşme ve toplantıların, sanal
üniversitemizde toplantılar online
ortamda yapılması
olarak gerçekleştirilmektedir
Ofis, mescid, spor salonu, derslik gibi
kapalı alanların sık sık havalandırılıp, Gerekli önlemler kurumumuzda
gerekli temizlik işlemlerinin hergün
alınmaktadır
yapılması
Klima sistemlerinin bakımı ve filtre
Gerekli önlemler kurumumuzda
değişimlerinin üretici firma
alınmaktadır
doğrultusunda yapılması
Yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerin gözden
Gerekli bilgilendirmeler üniversite
geçirilmesi, gerekli değilse
personeline yapılmıştır
gerçekleştirilmemesi

Pandemi Eylem Grubu

Pandemi Eylem Grubu
Rektörlük
Genel Sekreterlik
Rektörlük
Genel Sekreterlik
Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Rektörlük
Genel Sekreterlik

KORONA VİRÜS RİSK ANALİZİ
ŞİDDET
Beykent Üniversitesi'nin kontrol altına alınmış
birimlerinde temaslı olduğu anlaşılan ve test
yapılmamış vaka bulunması
Beykent Üniversitesi'nin kontrol altına alınmış
birimlerinden bir tanesinde vaka bulunması
Beykent Üniversitesi'nin birimlerinde yaygın bir
şekilde vaka olması
No
11

12

Risk Grupları
Ziyaretçi, personel ve öğrencilerin yerleşke içerisine
alınırken ateşlerinin ölçülmemesi, yüksek ateşli
kişilerin kuruma alınıp sağlık kuruluşuna sevk
edilmemesi
Personel/öğrenci servisleri ve hizmet araçlarında
kullanan kişilerin servise binmeden önce maske
takmaması, indiklerinde maskeleri yenileri ile
değiştirmemesi

OLASILIK

DEĞERLENDİRME

Hafif

Yüksek Olasılık

1-5

Dikkate Değer Risk

Ciddi

Orta Dereceli Olasılık

6-10

Kabul Edilemez Risk

Çok Ciddi

Orta Dereceli Olasılık

6-10

Kabul Edilemez Risk

Mevcut Durum

SORUMLU

Etkilenen

Şiddet

Olasılık

Risk Puanı

Değerlendirme

Alınması Gereken Önlemler

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

10

Kabul Edilemez Risk

Yerleşke içi girişlerde kişilerin ateşlerinin
ölçülmesi, yüksek ateşli kişilerin kuruma
alınmayıp sağlık kuruluşuna sevk edilmemesi

Gerekli önlemler kurumumuzda
alınmaktadır

Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı

Servis kullanan yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

Personelin önce kendi sağlığı için kişisel
hijyenlerine riayet etmesi ve kişisel koruyucu
ekipmanları kullanması

Gerekli hijyen ve temizlik işlemleri
kurumumuzda denetlenmektedir

Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Servis kullanan yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

8

Kabul Edilemez Risk

Servis araçlarının sık sık genel dezenfeksiyon
işlemlerine tabi tutulması

Gerekli hijyen ve temizlik işlemleri
kurumumuzda denetlenmektedir

Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

13

Personel/öğrenci servis şoförlerinin, taşıtların günlük
temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon talimatlarına
uygun yapmaması

14

Ofislerde malzemelerin ortak olarak kullanılması
(klavye, zımba vb.)

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

Ortak kullanılan ofis malzemelerinin çalışma
ortamı hijyenine uygun olarak temizliklerinin
sağlanması

Üniversitemizde konu ile ilgili
bilgilendirici afişler, broşürler yer
almaktadır

Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

15

Ofis, derslik, labaratuvar, kütüphane vb. ekipmanların
çalışma ortamı hijyenine uygun olarak temizlik ve
dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmaması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

Ortak kullanılan ofis masaları, ofis telefonları
vb. ekipmanların çalışma ortamı hijyenine
uygun olarak temizliklerinin sağlanması

Gerekli önlemler kurumumuzda
alınmaktadır

Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

16

Asansörlerin sosyal mesafe kurallarına uygun kişi
sayısı ile sınırlandırılmaması ve temas edilen
yüzeylerin sıklıkla temizlik ve dezenfeksiyon
işlemlerinin yapılmaması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

8

Kabul Edilemez Risk

Mümkün oldukça asansörlerin
kullanılmaması, zorunlu haller içerisinde
sosyal mesafe kurallarına uygun kişi sayısı ile
sınırlı ve asansörde bulunan kişilerin yüzyüze
durmamaları sağlanmalıdır

Gerekli önlemler kurumumuzda
alınmaktadır

Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

17

Temizlik ve dezenfeksiyon planlarının COVID-19
çerçevesinde yeniden değerlendirilmeden,
güncellenmemesi

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

COVID-19 kapsamında mevcut olan temizlik
planları gözden geçirilerek güncellenmeli

COVID-19 kapsamında mevcut olan
temizlik planları gözden geçirilerek
güncellendi

Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

18

Tuvalet ve lavabolarda temizlik ve dezenfeksiyon
işlemlerinin yapılmaması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

8

Kabul Edilemez Risk

Tuvalet ve lavabolarda temizlik kontrol
çizelgelerinin daha sık takip edilmesi

Gerekli kontroller kurumumuzda
yapılmaktadır

Genel Sekreterlik
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

19

Kullanılmış maskeler için, atık kutusunun
yerleşkelerde mevcut olmaması ve atık maskelerin
mevzuat çerçevesinde imha edilmemesi

Tüm yerleşke personelleri

Ciddi

Orta Dereceli

6

Kabul Edilemez Risk

20

Korona virüs olan bir personel ile temas etmiş kişilerin
14 gün evlerinde izalosyanlarının sağlanmaması ve
takibinin yapılmaması

Tüm yerleşke personelleri

Çok Ciddi

Yüksek

9

Kabul Edilemez Risk

Yerleşke içerisinde kullanılmış maskeler için, Atık kutumuz kurum yerleşkelerimizde Genel Sekreterlik
atık kutusunun mevcut olması
mevcut olup kontrolleri sağlanmaktadır Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Şüpheli durumda olan kişilerin 14 gün
evlerinde izolasyonlarının sağlanması ve
takibinin yapılması

Tedbirler kurumumuzda alınarak,
gerekli kayıtlar tutulmaktadır

Rektörlük
Genel Sekreterlik
Pandemi Eylem Grubu
Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı

ACİL DURUM TELEFONLARI
COVID-19 ŞUPHELI DURUMLARDA ARANACAK TELEFONLAR LİSTESİ
Sıra No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ARANACAK BİRİM
AMBULANS
COVİD-19 İHBAR HATTI
BEYLİKDÜZÜ DEVLET HASTANESİ
İSTİNYE DEVLET HASTANESİ
SARIYER DEVLET HASTANESİ
ESENYURT DEVLET HASTANESİ
TAKSİM İLK YARDIM HASTANESİ
REKTÖRLÜK
GENEL SEKRETERLİK
REVİR-AVALON
REVİR-BEYLİKDÜZÜ
REVİR-HADIMKÖY
REVİR-AYAZAĞA
REVİR-TAKSİM
REVİR-ORTAKÖY
YERLEŞKE İDARİ AMİRLİĞİ-AYAZAĞA
YERLEŞKE İDARİ AMİRLİĞİ-AVALON
YERLEŞKE İDARİ AMİRLİĞİ-BEYLİKDÜZÜ
YERLEŞKE İDARİ AMİRLİĞİ-HADIMKÖY
YERLEŞKE İDARİ AMİRLİĞİ-TAKSİM
YERLEŞKE İDARİ AMİRLİĞİ-ORTAKÖY

TELEFON NUMARASI
112
184
0212-85627410
0212-323 44 44
0212-242 06 65
0212-596 19 99
0212-909 50 00
2002
2014
6842
5481
8844
2843
2983
2919
2427
6416
5416/5414
8417
2918
2919
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EKLER

 BEYKENT ÜNİVERSİTESİ COVİD-19 ACİL DURUM EYLEM PLANI KAPSAMINDA SÜRDÜRÜLEN

FAALİYET/ÖNLEMLERE İLİŞKİN EKLER

EK-1 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ-AFİŞ ÖRNEKLERİ

EK-1 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ-AFİŞ ÖRNEKLERİ

EK-2 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ-BROŞÜRLER

EK-3 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ-HATIRLATICI AFİŞ ÖRNEKLERİ

EK-3 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ-HATIRLATICI AFİŞ ÖRNEKLERİ

EK-4 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ-EĞİTİM ÖRNEKLERİ

EK-4 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ-EĞİTİM ÖRNEKLERİ

EK-5 BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ-WEB SAYFASI

EK-6 COVID-19 KAPSAMINDA OLUŞTURULAN BELGE ÖRNEKLERİ

