
COVID-19 (CORONA VİRÜS) Acil Durum Eylem Planı

OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi İSG KURULU 'unca belirlenen aşağıda sıralı eylemler ;  tüm  fakülte  çalışanlarının
  takip ve sorumluluğunda olup, uyulması zorunludur.

KURUMSAL EYLEMLER BİREYSEL EYLEMLER

1 Kamu kurum ve kuruluşlarınca kamuoyu ile paylaşılan talimat ve bilgiler üst yönetim ve tüm 
birimlerle paylaşılacaktır.

1 El sıkışmak ve öpüşmekten kaçınılacaktır.

2 Tüm çalışanların ateşi günlük olarak işbaşı yapıldığında ve gün içinde belirli ve sık periyodlarla, 
infrared temassız ateş ölçer ile ölçülüp takip edilecek, yüksek ateş gözlenenler ile öksüren ve 
nefes almakta zorlanan personelin maske taktırılmak suretiyle en yakın sağlık kuruluşuna sevki 
sağlanacaktır.

2 Çalışma ortamlarında bulunan, telefon, telsiz, klavye, fare, kolçak, masa üstü, cep telefonu, 
kumanda gibi el ve yüz ile direkt teması olan malzemelerin kullanıcı personel tarafından günlük 
temizliği sağlanacak olup, kirli ellerle ağız, burun ve gözlerle temastan kaçınılacaktır.

3 Kuruma gelen dış ziyaretçilerin, infrared temassız ateş ölçer ile ateşi ölçülecek, yüksek ateş 
tespit edilmesi halinde Yetkili Birimlere derhal bilgi verilerek hizmet binasına girişleri 
engellenecektir. Geçişinde sakınca görülmeyen acil hastalar ise muhakkak el dezenfektanına 
yönlendirilecek, kullanımı sağlandıktan sonra MDK Kliniğine girişlerine müsaade edilecektir.

3 Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılacak, tek 
kullanımlık mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılarak diğer kişilerle mesafe korunacak ve eller 
yıkanacaktır.

4 Klima bakım sıklığı 3 ayda 1 olacak şekilde uygulatılacaktır. 4 Kalabalık ortamlardan uzak durulacaktır.

5 Sık kullanılan ve temas edilen yüzeylerin hijyeninin sağlanması genel temizlik sıklığı arttırılmış, 
temizlik görevlileri talimatlandırılmıştır. (Asansör düğmeleri, aydınlatma düğmeleri, kapı kolları, 
tuvaletler, musluk başlıkları, tırabzanlar, tutamaklar vb.)

5 Kapalı alanlar sık sık havalandırılacaktır.

6 Görüşme ve toplantılar mümkün oldukça dijital araçlar kullanılarak uzaktan yapılacak, toplantı 
gerekli olduğu hallerde kısa ve az kişi ile sınırlı tutulacak, zaruri olmadıkça ziyaretçi davet 
edilmeyecektir.

6 Su ve sabuna ulaşılamaması halinde, el dezenfektanı kullanılacaktır.

7 Personele  zaruri haller haricinde şehir dışı görevlendirme yapılmayacaktır. 7 Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas kurulmayacaktır.

8 Birinci derece yakını veya kendisi yurt dışından personel var ise, T.C. Sağlık Bakanlığınca 
açıklanan 14 gün kuralı 'na uyulması yönünde gerekli yönlendirme yapılacaktır.

8 Zorunlu olmadıkça bireysel seyahat yapılmayacaktır. Yapılacak ise muhakkak Yetkililere bilgi 
aktarımında bulunulacaktır.

9 Toplulukların olduğu (eğitim, brifing, toplantı, yemek vs.) katılım sağlanmayacak, kurum 
görevlendirmesiyle katılımın zaruri olduğu hallerde ise diğer kişilerle en az 1 metre sosyal 
mesafe bırakılmasına özen gösterilecektir.

9 Temasa açık ürünlerin tüketilmesinden kaçınılacaktır.
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Personel özel ziyaretçi kabul etmeyecektir. 10 Sokak hayvanları ile temastan kaçınılacaktır.
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Personel, özel kargo siparişlerinde teslim adresi olarak kurumu belirtmeyecek, özel kargo kabulü 
yapılmayacaktır. Kurumla ilgili kargo kabulleri ise, zemin katta yapılacak, kargo çalışanlarının 
katlara girişine izin verilmeyecektir.

11 Personelin özel yaşamlarında bireysel ve ailesel genel hijyen kurallarına titizlik göstermesi, 
edindikleri bilgiler çerçevesinde çevrelerini de aydınlatmaları beklenmektedir.
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Covid-19 salgını kapsamında çalışanlarının korunması için alınan tedbirlere ilişkin belirlenen usul 
ve esaslar idari izin, evden çalışma ve dönüşümlü çalışma uygulanacaktır.
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Çay Ocağı çalışanları hijyen kurallarına en üst düzeyde uyacak olup, servis yaparken ikrama 
temastan kaçınacaktır.
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Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin, işyeri hekimi ile görüşerek, işyerine gelmeden 
direkt hastaneye yönlendirilmesi sağlanacaktır.
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Bilgi ve belgelendirme işlemleri için  giriş katında Danışma Birimine başvurulması halinde, 
gereken hizmet sunulacaktır.


