İŞYERİ İÇİN VAKA YÖNETİMİ VE İŞE DÖNÜŞ ALGORİTMASI

Olası Vaka
A » Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma
kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri VE » Klinik tablonun başka bir
neden/hastalık ile açıklanamaması VE » Semptomların başlamasından önceki 14 gün
içerisinde kendisi veya yakın temaslısının hastalık açısından yüksek riskli bölgede
bulunma öyküsü VEYA
B » Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma
kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az biri VE » Semptomların başlamasından
önceki 14 gün içerisinde doğrulanmış COVID-19 vakası ile yakın temas eden VEYA
C » Ateş ve ağır akut solunum yolu enfeksiyonu belirti ve bulgularından en az biri
(öksürük ve solunum sıkıntısı), VE » Hastanede yatış gerekliliği varlığı (SARI)* VE » Klinik
tablonun başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması VEYA
*SARI (Severe Acute Respiratory Infections-Ağır Akut Solunum Yolu Enfeksiyonları): 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
D » Ateş, öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları, tat ve koku alma
kaybı veya ishal belirti ve bulgularından en az ikisinin bir arada olması ve bu durumun
başka bir neden/hastalık ile açıklanamaması
Kesin Vaka
» Olası vaka tanımına uyan olgulardan moleküler yöntemlerle SARS-CoV-2 saptanan
olgular

3 - İŞYERİNDE TESPİT EDİLEN OLASI VAKA YÖNETİMİ
İşyeri sağlık personeline bilgi verilir. Uygun kişisel koruyucu donanımı
olan işyeri sağlık personeli tarafından değerlendirilir. İşyeri sağlık
personelinin bulunmadığı durumlarda işyeri sorumlusuna bilgi verilir.

Rahatsızlığı olan çalışan izole alana alınır. Çalışanın mutlaka tıbbi maske
takmış olmasına dikkat edilir.

COVID-19 OLASI VAKA DEĞİL

COVID-19 OLASI VAKA

•İletişim bilgileri
•Semptom ve bulguları
•İşyerinde, servis kullanıyorsa serviste temas ve yakın temas ettiği kişiler
kayıt altına alınır. (Temaslı değerlendirilmesi yapılırken; semptomatik
vakalarda semptomların ortaya çıkmasından önceki 2 gün (48 saat),
asemptomatik vakalarda PCR testi için numune alınmasından önceki 2
gün (48 saat) içinde temaslı olan kişiler değerlendirmeye alınır.)

İşyeri hekimi tarafından klinik bulgular kaydedilir, gerekiyorsa tetkik ve
tedavisi düzenlenir. İşbaşı, istirahat veya uygun sağlık kuruluşuna
sevkine karar verilir.

Dezenfeksiyon ve temizlik işlemi yapılacak yerler:
•Çalışma alanı
•Servis aracı
•Ortak kullanım alanları (yemekhane, tuvalet, lavabo, soyunma odası vs.)
•Ortak kullanılmak zorunda kalınan ekipmanlar
•Dolaplar

ALO 184 aranır, sağlık yetkililerinin yönlendirmelerine uyarak çalışan ilgili
sağlık kuruluşuna yönlendirilir. İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü bilgilendirilir.
İşverene, iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerine derhal bilgi verilir.

Hastane tarafından tetkikler gerçekleştirilir.
İşyeri hekimi, olası COVID-19 vakası olan çalışanın tetkik ve tanı sonucu hakkında bilgi sahibi olduğunda;

Temaslı ve yakın temaslı çalışanlar İl/İlçe Sağlık Müdürlüğüne bildirilir.
Temaslı ve yakın temaslı takibi İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından
organize edilir ve yürütülür.
-Temaslı çalışanın, işyerinde mevcut korunma yöntemleri ile son temas
tarihinden itibaren 14 gün boyunca izlemine devam edilir.
-Yakın temaslı çalışanın, hasta çalışan ile son temas ettiği tarihten
itibaren 14 gün boyunca evde veya izole olduğu yerde izlemi sağlanır.
(Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU)
TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON
Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 28 Mayıs 2021)

COVID-19 KESİN VAKA

Sağlık Bakanlığı tarafından çalışana yönelik tedavi,
izolasyon ve izlem sürecinin yürütülmesi

Sağlık Bakanlığı tarafından tedavi, izolasyon ve izlem sürecinin tamanlanıp
sonlandırılması. (Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2
ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE
FİLYASYON Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 28 Mayıs 2021)

İşyeri hekimi tarafından temaslı ve yakın temaslı çalışanlara psikososyal
destek sağlanması için çalışma yürütülür.
İŞE DÖNÜŞ MUAYENESİ

Çalışan temsilcileri ve işyeri çalışanları bilgilendirilir.
Son tıbbi durumu göz önünde bulundurularak yapılan muayene ve
gerekirse tetkik sonucuna göre yapacağı işteki çalışma ortamında
bulunan risk faktörlerine göre fiziksel ve ruhsal açıdan uygunluğunun
değerlendirilmesi

DİĞER HASTALIKLAR

Hastanede tanı, tedavi süreçlerinin yürütümü

Temaslı-yakın temaslı kişilerde mevcut koruma yöntemlerine ek başka
önlem alınmaz. Toplumda sosyal mesafe kuralına uyulması, maske
takılması ve el hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat
edilmesi konuları hatırlatılır.
(Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU)
TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA İZLEMİ VE FİLYASYON
Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 28 Mayıs 2021)

Sağlık Bakanlığı tarafından tanı ve son tıbbi durumunu gösterir belgenin
işyeri hekimine bildirilmek üzere çalışana verilir.

Çalışanın talebi halinde
İŞE DÖNÜŞ MUAYENESİ

COVID-19 Semptomları
•Ateş
•Öksürük
•Nefes darlığı
•Baş ağrısı
•Boğaz ağrısı
•Burun akıntısı
•Kas ve eklem ağrısı
•Aşırı Halsizlik
•Yeni ortaya çıkan tat ve koku alma duyusu kaybı
•İshal vb.

İşe dönüş muayenesi yapılan çalışana eğitim verilir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşe dönüşü yapılan çalışana ve aynı ortamda/işyerinde çalışacak
personele taciz ve ayrımcılığı önleyen bilgilendirme ve
psikososyal destek sağlanması.

Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) GENEL BİLGİLER, EPİDEMİYOLOJİ VE TANI Bilimsel
Danışma Kurulu Çalışması T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 7 Aralık 2020
(Bkz. TC. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID-19 (SARS-CoV-2 ENFEKSİYONU) TEMASLI TAKİBİ, SALGIN YÖNETİMİ, EVDE HASTA
İZLEMİ VE FİLYASYON Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması 28 Mayıs 2021)

