Kliniğinizi Coronavirus Hastalığı 2019'a
Hazırlayın (COVID-19)
Yeni bir solunum yolu hastalığı—(2019 koronavirüs hastalığı) (COVID‐19)—toplumunuzu etkileyebilir. Hazır
Olun! Kliniğinizi bu virüs hastalığına hazırlamak için attığınız adımlar, hastalarınızın ve sağlık çalışanlarınızın
COVID‐19'dan korunmasına da yardımcı olabilir:

Hastalar Gelmeden Önce
Kliniğinizi hazırlayın.
 Hastalarınızdan hangisinin COVID‐19'dan
kaynaklanan olumsuz sonuçlar açısından
daha yüksek risk altında olduğunu bilin.
 Randevulu hastalarınızı daha sık telefonla
arayarak planlamalarınızı yapın.
 Sağlık departmanınızla nasıl iletişime
geçeceğinizi bilin.
 Topluluğunuzun COVID‐19'u öğrenmek için
sağlık departmanınızla bağlantıda kalmasını
sağlayın. Virüs topluluğunuzun içinde
yayılırken önlemlerinizi hızlandırın.
 Bu dönemde İhtiyacınız olan malzemeleri
yeniden belirleyin ve stoklayın.

Hastalarla iletişim kurun.
 Hatırlatma aramaları sırasında hastalara
belirtileri olup olmadığını sorun.
 Acil olmayan randevuları yeniden
planlamayı düşünün.
 Girişlerde ve bekleme alanlarında önleme
çalışmaları hakkında afişler, duyuru panoları
ve broşürler bulundurun.

Bekleme alanını ve hasta odalarını hazırlayın.
 Malzemeleri temin edin ‐ Kağıt mendiller,
alkol bazlı el antiseptikleri, lavabolarda
sabun ve çöp kutuları olmalı.
 Mümkünse sandalyeleri 1‐2 m aralıklarla
yerleştirin. Mümkünse bariyerleri (paravan,
perde gibi) kullanın.
 Ofisinizde oyuncaklar, okuma materyalleri
varsa veya diğer ortak nesneler varsa,
düzenli olarak temizleyin.

Hastalar Geldiğinde
Hastalara Covid Belirtilerinin
sorgulanması için kliniğin girişine
personel görevlendirin.
 Belirti gösteren hastalara ağzı ve burnu
kapatmak için kağıt mendil veya yüz
maskeleri verin.
 Hasta olmayan ziyaretçileri sınırlayın.

Belirtileri olan hastaları ayırın.
 Eğer tıbbi olarak mümkünse hastaların
dışarıda veya arabada beklemelerine
izin verin.
 Kesin ve veya Şüpheli Covid‐19 hastaları
ile diğer hastaları bekleme alanlarında
birbirinden ayırın.
 Hasta olanları mümkün olan en kısa
sürede özel bir odaya yerleştirin.

Hastalar Belirlendikten Sonra
 Hastalar ayrıldıktan sonra Türkiye'de çevre
koruma kurumunun karşılığı Hıfzısıhha
Enstitüsünce onaylanmış yüzey dezenfek‐
tanları ile tezgahlar, yataklar ve oturma
yerlerini sık sık temizleyin.
 Solunum semptomları olan hastalara
evde bakım talimatları sağlayın. Evde
izlem için telefonla sağlık hizmeti
seçeneklerini göz önünde bulundurun.
 COVID‐19 belirtileri olan hastaları sağlık
departmanına bildirin.

Personelinizi hemen eğitin ve hazırlayın
 Klinik personelin kişisel koruyucu ekipmanları güvenli bir
şekilde kullandığından, doğru sırayla giyip çıkarttığını
bildiğinden emin olun.
 COVID‐19 belirtilerini tanıyın‐ateş, öksürük, nefes darlığı.
 Hastaları hızlı bir şekilde triyajlamak ve ayırmak için
prosedürleri uygulayın.

 Herkes için el hijyenini, öksürme ve hapşırma görgü
kurallarının önemini vurgulayın.
 Sağlık personeli içinde hasta olan varsa evde kalmalarını
isteyin.
 İşteyken belirtiler gelişirse personeli eve gönderin.

www.cdc.gov/coranavirus
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