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Telefonda Sorulacak Sorular!
        Son 14 gün içinde ateşiniz çıktı mı ? 

        Son 14 gün içinde yeni başlamış öksürük, 
solunum güçlüğü veya buna benzer solunum 
yolu problemleriniz oldu mu ? 

        Son 14 gün içinde yurt dışına seyahat ettiniz mi? 

        Son 14 gün içinde Covid-19 teşhisi konulmuş 
herhangi bir kişiyle temasta bulundunuz mu ? 

        Son 14 gün içinde yurt dışından gelen ya da ateş
 veya solunum problemi olan kişilerle temasta bulundunuz mu ?
 
        Yakın zamanda herhangi bir toplantı veya buluşmaya 
katıldınız mı ya da tanımadığınız pek çok kişiyle yakın 
kontakta bulundunuz mu?



Hastanın Kliniğe Kabulü 2

Hasta 
ateşi ölçülür

Anamnez 
farmu 

doldurulur

Hastanın 
ellerinin ve yüzünün 

yıkanması istenir 

20 sn.

Hastaya maske
 takılarak 

 kliniğe alınır



Bekleme 
Alanında 
Alınacak 
Önlemler 
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• Hastanın ateşi temassız termometre ile 
kontrol edilmeli, 37.5 °C nin altında 
olmasına dikkat edilmelidir.
 
• Mümkünse hasta kliniğe yalnız gelmeli, 
refakatçi alınmamalı, eğer hastanın yaş ve 
ziksel engelinden dolayı refakatçiye ihtiyacı varsa 
yanında sadece bir refakatçiye izin verilmelidir.
 
• Bekleme odasında yüz maskeleri, tek kullanımlık 
mendiller ve bunların kullanıldıktan sonra atılması 
için el değmeden açılan bir çöp kutusu olmalıdır.
 
• Hastaların ellerini temizlemesi için alkol bazlı 
dezenfektanlar bulundurulmalıdır.

• Bekleme salonundaki koltuklar plastik veya deri 
gibi kolay temizlenebilir olmalıdır. 

• Hastaların klinik içinde cep telefonlarını 
kullanmamaları veya ellerine almamaları 
kontaminasyon riski açısından önemlidir. 
Hastaya telefonunu koyması için poşet verilebilir. 

• Eğer bekleme odasında hastaların beklemesi 
gerekirse aralarında en az 2 metre mesafe olmalıdır. 

• Hastalar kliniğe girerken maske takmalı, ellerini 
yıkamalı ve el dezenfektanı kullanmalıdır.

• Hasta, bekleme odasında bekletilmemeli, 
eğer beklemesi gerekiyorsa klinik dışında açık 
mekanlarda veya kendi arabalarında beklemesi 
sağlanmalıdır. 

• Hastaların randevu aralıkları uzun tutulmalı,
 hasta aralarında ortamın havalandırılması ve 
hazırlanması için yeterli zaman ayrılmalıdır.

• Bekleme odasında gazete, dergi vs. bulunmamalı, 
ikramlar kaldırılmalıdır. 

• Kapılar, odalar ve tuvalet kapıları sürekli 
dezenfekte edilmelidir. 

• Aerosol oluşturabilecek işlem randevuları mümkünse 
günün son randevuları olarak planlanmalıdır.
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El yıkama

Önlük

Eldiven

Bone

Gözlük ve Siperlik 

N95/FFP2 
Maske
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