
COVID-19 HASTALIĞINA YÖNELİK SAĞLIK KURULUŞU, PERSONEL VE 

FAALİYET TÜRÜNE GÖRE KULLANILMASI ÖNERİLEN KORUYUCU 

EKİPMANLARa 

 

Yer  Hedef Personel/ 

Hasta 

Aktivite Kişisel Koruyucu 

Ekipman/İşlem Tipi 

Sağlık Kurumu    

Yataklı Tedavi Kurumları  

Hasta Odası  Sağlık Personeli Hastaya direk bakım 

verme 

Tıbbi maske 

Önlük 

Eldiven 

Gözlük/Yüz koruyucu  

  Damlacık oluşturan 

işlemler  

N95 ya da FFP2 ya da 

eşdeğeri maske  

Eldiven 

Gözlük/Yüz koruyucu  

Önlük  

 Temizlik personeli  Hasta odasına 

girerken  

Tıbbi maske 

Önlük 

İş eldiveni 

Gözlük/Yüz koruyucu 

(eğer organik materyal 

veya kimyasal sıçrama 

riski varsa) 

 Ziyaretçilerb Hasta odasına 

girerken  

Tıbbi maske 

Önlük 

Eldiven 

Hasta geçişinin 

olduğu tüm diğer 

alanlar (klinikler, 

koridorlar gibi) 

Sağlık personeli 

dahil tüm personel  

Hastayla temas 

sağlamayacak tüm 

aktiviteler 

Kişisel koruyucu 

ekipmana gerek yoktur. 

Triyaj  Sağlık personeli  Hastayla doğrudan 

temas içermeyen ön 

değerlendirmec 

En az 1 metre mesafeyi 

sağlayacak şekilde 

yapılmalıdır.  

Kişisel koruyucu 

ekipmana gerek yoktur. 

(1 metre mesafe 

korunamayacaksa tıbbi 

maske takılmalıdır) 

 Solunum yolu 

semptomları olan 

hastalar 

Her durumda En az 1 metre mesafeyi 

sağlayacak şekilde 

Hasta tolere 

edebiliyorsa tıbbi 

maske takması 

sağlanmalı 



 Solunum yolu 

semptomları 

olmayan hastalar 

Her durumda Kişisel koruyucu 

ekipmana gerek yoktur. 

Laboratuvar  Laboratuvar 

teknisyeni  

Solunum örnekleri 

çalışılırken  

Tıbbi maske 

Önlük  

Eldiven  

Gözlük/Yüz koruyucu 

(sıçrama riski varsa) 

Ofis alanları  Sağlık personeli 

dahil tüm personel  

Hastalarla temas 

gerektirmeyen tüm 

idari görevler 

Kişisel koruyucu 

ekipmana gerek yoktur. 

Ayaktan Tedavi Kurumları 

 

Konsültasyon 

polikliniği 

Sağlık personeli Solunum yolu 

semptomları olan 

hastanın muayenesi 

sırasında  

Tıbbi maske 

Önlük  

Eldiven  

Gözlük/Yüz koruyucu 

 Sağlık personeli Solunum yolu 

semptomları olmayan 

hastaların muayenesi 

sırasında  

Standart önlemler ve 

risk değerlendirmesine 

göre KKE 

 Solunum yolu 

semptomları olan 

hastalar 

Her durumda Hasta tolere 

edebiliyorsa tıbbi 

maske takması 

sağlanmalı 

 Solunum yolu 

semptomları 

olmayan hastalar 

Her durumda KKE gerekli değildir. 

 

 Temizlik personeli Solunum yolu 

semptomları olan 

hastaların 

konsültasyonlarında 

Tıbbi maske 

Önlük  

İş eldiveni 

Gözlük/Yüz koruyucu 

(eğer organik materyal 

veya kimyasal sıçrama 

riski varsa) 

Bot ya da kapalı iş 

ayakkabısı 

Bekleme alanı Solunum yolu 

semptomları olan 

hastalar 

Her durumda Hastanın tıbbi maske 

takması sağlanmalıdır. 

Hasta en kısa zamanda 

izolasyon odasına veya 

diğer kişilerden ayrı bir 

alana alınmalıdır. Eğer 

bu mümkün değilse 

diğer hastalarla 

arasında en az 1 m. 

mesafe olacak şekilde 

bekletilmelidir.   



 Solunum yolu 

semptomları 

olmayan hastalar 

Her durumda KKE gerekli değildir.  

 

İdari Ofisler  Sağlık personeli 

dahil tüm personel 

İdari görevler KKE gerekli değildir. 

Triyaj  Sağlık personeli Hastayla doğrudan 

temas içermeyen ön 

değerlendirme 

Hastayla en az 1 m. 

mesafe sağlanmalıdır.  

KKE gerekli değildir. 

(1 metre mesafe 

korunamayacaksa tıbbi 

maske takılmalıdır) 

 Solunum yolu 

semptomları olan 

hastalar 

Her durumda Hastayla en az 1m. 

mesafe sağlanmalıdır. 

Hastanın tıbbi maske 

takması sağlanmalıdır. 

 Solunum yolu 

semptomları 

olmayan hastalar 

Her durumda KKE gerekli değildir. 

Hastanın Taşınması Sırasında 

 

Geçiçi izolasyon 

alanları 

Personel İzolasyon alanına 

giren ancak direkt 

yardımda bulunmayan 

1 m mesafe koruma 

Cerrahi maske 

Eldiven 

Göz koruması 

 Personel, sağlık 

personeli 

Yolcunun sağlık 

merkezine 

transportuna yardımcı 

olanlar 

Cerrahi maske 

Önlük 

Eldiven 

Göz koruması 

 Temizlik personeli İzolasyon alan 

temizliği 

Cerrahi maske 

Önlük 

Temizlik eldiveni 

 Göz koruması (organik 

sıvıların sıçrama 

ihtimali olduğu 

durumlarda) 

Çizme veya kapalı 

ayakkabı 

Ambulans ya da 

transport araçları 

Sağlık personeli Şüpheli COVID-19 

hastalarını sağlık 

kuruluşuna 

naklederken 

Cerrahi maske 

Önlük 

Eldiven 

Göz koruması 

 

 Araç Şoförü Sadece COVID-19 

hastalığı olduğundan 

şüphelenilen hastanın 

nakil aracını sürüyor 

ve sürücü bölmesi 

COVID-19 

hastasından ayrı bir 

bölüm ise 

En az 1 m. mesafe 

sağlanmalıdır.  

KKE gerekli değildir. 



  COVID-19 hastalığı 

olduğundan 

şüphelenilen hastayı 

araca bindirme ve 

araçtan indirme 

esnasında yardımda 

bulunduğunda 

Cerrahi maske 

Önlük 

Eldiven 

Göz koruması 

 

  COVID-19 

olduğundan 

şüphelenilen hasta ile 

doğrudan temas yok, 

ancak sürücü ve hasta 

bölmeleri arasında 

ayrım olmadığında  

Cerrahi maske 

 

 COVID-19 

hastalığı 

olduğundan 

şüphelenilen hasta 

Sağlık kuruluşuna 

naklederken 

Tolere ederse cerrahi 

maske 

 Temizlik personeli  COVID-19 hastalığı 

olduğundan 

şüphelenilen 

hastaların sağlık 

kuruluşuna 

taşınmasından sonra 

ve bunlar arasında 

temizlik 

Cerrahi maske 

Önlük 

Temizlik eldiveni 

Gözlerin korunması 

(organik maddelerden 

veya kimyasallardan 

sıçrama riski varsa) 

Botlar veya kapalı iş 

ayakkabıları 

 

a. Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman 

uygulanmalıdır. KKE kullanımdan sonra uygun bir atık kabına atılmalı, KKE takmadan 

önce ve de taktıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır.  

b. Ziyaretçi sayısı kısıtlanmalıdır. Ziyaretçilerin bir COVID-19 hasta odasına girmeleri 

gerekiyorsa, KKE'yi takıp çıkarmaları ve KKE'yi takmadan önce ve sonra el hijyeni 

uygulamaları hakkında açık talimatlar verilmelidir; bunun bir sağlık çalışanı tarafından 

denetlenmesi gerekir.  

c. Bu kategori, en az 1 m mesafeyi korurken dokunmasız termometreler, termal 

görüntüleme kameraları kullanmayı; sınırlı gözlem ve sorgulamayı içerir. 

d. Tüm hızlı müdahale ekibi üyeleri kendilerini kontamine etmelerini önlemek amacı ile 

el hijyeni ve KKE'yi nasıl takıp çıkaracakları konusunda eğitilmelidir. 

KKE teknik özellikleri için, DSÖ'nün yeni koronavirüs (COVID-19) hastalığı önerilerine 

bakınız; https://www.who.int/emergencies/what-we-do/prevention-readiness/disease-

commodity-packages/dcp-ncov.pdf?ua=1.  

 


