
GEZİCİ İSG ARAÇLARINDA
ve SABİT YERLERDE İŞİTME TESTİ
TETKİKİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN
YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

COVID-19 salgını döneminde işitme testi 
talebiyle gönderilen tüm çalışanlar hastalık 
açısından şüpheli kabul edilerek enfeksiyon 
kontrol önlemleri alınmalıdır. COVID-19 
hastasıyla, KKD (kişisel koruyucu donanım) 
kullanmaksızın 1 metreden yakın ve 15 
dakikadan uzun süreli aynı ortamda 
bulunmak,bulunmak, damlacık yoluyla bulaşan 
COVID-19 için yakın temas kabul 
edilmektedir. Ayrıca hastaların konuşma, 
öksürme ve hapşırma gibi davranışları 
sırasında kontamine olan yüzeylere temas ile 
de yeni tip koronavirüs bulaşabilir. Bu nedenle 
gezici işitme testi yapılacak İSG araçlarında 
veve işitme testinin yapılacağı sabit yerlerde 
COVID-19 enfeksiyon kontrolüne yönelik bu 
dokümanda belirtilen önlemler alınmalıdır.

İşveren; İşitme testi tetkikinin yapılacağı yer, 
gezici işitme testi yapılacak İSG aracı, işitme 
testi tetkiki işlemleri ve gezici işitme testi 
yapılacak İSG aracında çalışmayla ilgili yeni 
tip koronavirüs riskine karşı gerekli tedbirler 
aldığını çalışanlara bildirmelidir.

https://www.csgb.gov.tr/covid19

İşitme testi yapılması aşamalarında; işitme testi 
yapılacak yerde ve alanda (sessiz kabin veya 
mevzuatta belirtilen özellikteki oda), işitme testi 
yapılacak gezici İSG aracında görevli sağlık personeli 
ve sağlık personeli dışındaki görevli personelin yeni tip 
koronavirüs salgını sürecindeki çalışma koşullarını 
dikkate alarak mevcut acil durum planlarını ve risk 
değerlendirmelerinideğerlendirmelerini güncelleyin. Yazılı talimatlar 
oluşturun. Görevli personelin talimatlara uygun 
çalışmasını sağlayın.

İşitme testi yapılacak gezici İSG araçlarında ve işitme 
testi yapılacak sabit yerlerde görevlendirilen sağlık 
personeline (odyometrist, odyolog, vb.) ve sağlık 
personeli dışındaki personele (şoför, temizlik personeli, 
vb.) yeni tip koronavirüsün yayılma yolları, belirtileri, 
alınacak önlemler ve çalışma sırasında koronavirüs ile 
mücadelede dikkat edilecek hususlar hakkında 
periyodikperiyodik bilgilendirme yapın, eğitim verin ve kayıt 
altına alın. Eğitimler, T.C. Sağlık Bakanlığı ve T.C 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 
hazırlanan ve yayımlanan materyaller ile uyumlu olsun.

İşyerinde işitme testinin yapıldığı yerin; mevzuatta 
belirtilen özellikte olmasını, işyerinde doğal 
havalandırmanın yapılabildiği ve/veya negatif 
basıncın (aspirasyon sisteminin) olduğu bölümlerde 
olmasını, temizliğinin ve dezenfeksiyonunun yapılmış 
olmasını sağlayın.

İşitme testi yapılacak gezici İSG aracında veya 
işyerinde işitme testi yapılan yerde işitme testi yapmak 
için görevli personele ve işitme testi yapılan yerin 
temizliğini yapan personele uygun tüm KKD’leri 
tutanakla verin, verilen tüm KKD’leri uygun ve doğru 
şekilde kullanabilmeleri için eğitimlerini verin, kayıt 
altına alın ve bu KKD’lerin uygun ve doğru şekilde 
kullanılmasını sağlayın.kullanılmasını sağlayın.

İşyeri hekimi tarafından uygun tüm KKD ile çalışanların 
muayenesi yapılarak işitme testi tetkiki yapılması 
gerekli olanlar belirlenir. İşyeri hekimi tarafından 
belirlenen çalışanlar dışındaki çalışanların yapılması 
zorunlu bulunmayan işitme testi tetkiklerini erteleyin.

İşitme testi tetkiki yaptıracak çalışanlar ve diğer 
çalışanların gezici İSG araçlarının etrafında veya işitme 
testi tetkikinin yapıldığı yerde beklemelerini önleyin. 
İşitme testi tetkikinin yapıldığı yerde yalnızca işitme testi 
tetkiki yapılacak çalışan ve işitme testi tetkikini yapan 
personelin bulunmasını sağlayın.
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İşyerlerine işitme testi tetkiki yapmaya gitmeden önce 
işitme testinin yapılacağı gezici İSG araçlarının içinin 
(sessiz kabin vb.) ve dışının, işyerinde sessiz kabinde 
yapılacaksa sessiz kabinin ve sessiz kabinin bulunduğu 
odanın veya mevzuata uygun işitme testinin yapılacağı 
uygun odanın, kullanılan tüm araç, cihaz ve 
ekipmanların (kulaklık, buton, bilgisayar gibi işitme testi 
cihazıcihazı ve ekipmanları) özellikle sık temas edilen 
yüzeyleri başta olmak üzere dezenfeksiyon ve 
temizliğini yapın. Sessiz kabinin olmadığı işyerlerinde 
işitme testi tetkiki yapılmadan önce mevzuata uygun 
testin yapılacağı yeri (odayı) belirleyin ve 
dezenfeksiyon koşullarına göre düzenleyin. Bu oda 
işlemler için yeterli genişlikte olsun ve işyerinin diğer 
bölümlerindenbölümlerinden ayrı bir alanda bulunmasına dikkat edin. 
İşitme testi tetkiki yapılacak yer için penceresi olan, 
doğal havalandırma yapılabilen ve/veya negatif 
basıncın olduğu (aspirasyon sisteminin) mevzuata 
uygun odayı seçin ve odanın temizliğini ve 
dezenfeksiyonunu yapın.

İşveren işyerinde işitme testi yapılmasıyla ilgili gerekli 
düzenlemeleri ve önlemleri almakla yükümlüdür.

İşitme testi tetkiki randevularını; çalışanların işitme testi 
yapılacak yere giriş-çıkışı, işitme testi cihaz ve 
ekipmanlarının, sessiz kabinin veya işitme testi 
yapılacak yerin temizliği ve dezenfeksiyonuna olanak 
sağlayacak süre göz önüne alınarak düzenleyin.
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Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere 
etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve T.C. 
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Biyosidal Ürün 
Ruhsatı” bulunan yüzey dezenfektanları kullanın.
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Hijyen kuralarına dikkat ederek işitme testi için 
kullanılan kulaklığın uygun şekilde kulağa 
yerleştirilmesini ve çıkartılmasını sağlayın. Çalışan 
sessiz kabinde veya tetkikin yapıldığı odada kulaklık 
ve buton haricinde hiçbir şeye dokunmasın.
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İşitme testi yapılacak gezici İSG aracında görevli 
personel, işitme testini yapacak personel (odyometrist, 
odyolog, vb.) ve işitme testi yapılan yerin temizliğini 
yapacak personel çalışmaya başlamadan önce ve 
çalışma süresince el hijyeninin sağlanması için ellerini 
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı veya 
alkol içeren el antiseptiği kullanmalıdır. Eller yüz 
bölgesinebölgesine temas ettirilmemelidir. İşitme testi yapılan 
yerin içinde ve dışında, işitme testi yapılacak gezici İSG 
aracı içinde ve dışında görevli personelin ve 
çalışanların kolaylıkla ulaşabileceği ve uygun yerlerde 
alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Görevli 
personel ve işitme testi tetkiki yapılacak çalışanlar 
tetkik öncesi ve tetkik sonrası el hijyeninin sağlanması 
içiniçin ellerini en az 20 saniye su ve sabunla yıkamalı veya 
alkol içeren el antiseptiği kullanmalıdır.

İşitme testi tetkiki yapılacak çalışanların uygun maske 
takmış şekilde işitme testi tetkiki yapılacak yere 
gelmesini ve tetkik yapılan yerden ayrılıncaya kadar 
maskesini çıkartmamasını sağlayın.
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İşitme testi tetkiki yapılan yerin veya işitme testi 
yapılacak gezici İSG aracının yakınına gelen çalışanın 
öncelikle alkol içeren el antiseptiği kullanılarak el 
hijyenini sağlayın.

İşyeri girişlerine, işyeri ilan panolarına, işitme testi tetkiki 
yapılan yere ve bu yerin giriş ve çıkışlarına, işitme testi 
yapılacak gezici İSG aracının üzerine yeni tip 
koronavirüs salgınından korunma yöntemlerine ve 
uyulması gereken kurallara ilişkin güncel bilgilerin 
paylaşıldığı ilgili görsel dokümanları asın ve sözel olarak 
çalışanların uymaları gereken hususları hatırlatın.

Sosyal mesafenin korunmasına dikkat edin.

Eldiven kullanımının gerekli olduğu durumlarda, 
eldivenin doğru şekilde kullanımı, kullanım öncesinde 
ve kullanım sonrasında el hijyeni sağlanması çok 
önemlidir. Eldivenin kullanım sonrası uygun bertarafını 
sağlayın. Görevli sağlık personeli tarafından 
değiştirilmeyen eldivenler kontaminasyona yol 
açacağından, bu personelin işitme testi yaptıracak 
çalışanlarınçalışanların vücut çevresine dokunmamaya ve el 
hijyenine özen göstermeye dikkat etmesi gerekir.

Görevli personel ve işitme testi tetkiki yaptıracak 
çalışanlar işitme testi tetkiki öncesi ve sonrası el 
hijyeninin sağlanması için ellerini en az 20 saniye su ve 
sabunla yıkasın veya alkol içeren el antiseptiği 
kullansın.

İşyeri girişinde görevli personelin temassız ateş ölçer ile 
vücut ısısını ölçün. İşitme testi tetkiki yapılacak yerin 
veya işitme testi yapılacak gezici İSG aracının yakınına 
gelmeden işitme testi tetkikini yaptıracak çalışanların 
temassız ateş ölçer ile vücut ısısını ölçün. Ölçme 
işlemini yapacak çalışana uygun kişisel koruyucu 
donanımları sağlayın.
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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, ishal gibi 
COVID-19 belirtilerine ait semptomları bulunan işitme 
testi tetkiki yapılacak çalışanın maske takmasını 
sağlayarak yetkilendirilmiş işyeri sağlık personeline 
bilgi verin, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı 
durumlardadurumlarda bu konularda yetkilendirilmiş işyeri 
personelinin derhal ALO 184’ü aramasını sağlayın, 
sağlık yetkililerinin yapacağı yönlendirmelere göre 
hareket edin.
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Temizlik yapan personelin uygun KKD’leri kullanmasını 
sağlayın.
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Çalışan işitme testi yapılan yerden veya gezici İSG aracından 
çıkarıldıktan sonra sessiz kabinin kapılarını, işitme testi yapılan yerin 
veya gezici İSG aracının kapılarını ve pencerelerini açarak doğal 
havalandırma ile havalandırın, varsa negatif basınç sistemi 
(aspirasyon sistemi) çalışsın. İşitme testi yapılan yerin, aracın, sessiz 
kabinin, kullanılan cihazların, ekipmanların (işitme cihazı, kulaklık, 
buton, bilgisayar, vb.) ve temas edilen yüzeylerin temizliğini ve 
dezenfeksiyonunudezenfeksiyonunu yapın. Temizlik ve dezenfeksiyonda özellikle, 
dokunulan yüzeylere yoğunlaşın. Su ve deterjanla temizlik sonrası yeni 
tip koronavirüse etkili uygun bir dezenfektan kullanarak yüzey 
dezenfeksiyonunu sağlayın. 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 
(Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine 
göre) kullanın. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. 
Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Hassas 
yüzeyleryüzeyler için %70’lik alkol bir dakika bekletilerek yüzey 
dezenfeksiyonu için kullanılabilir. Çalışanın çıkartıları ile kirlenmiş 
yüzeylerde öncelikle kâğıt havlu kullanarak temizlik, sonrasında 1/10 
oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum Hipoklorit Cas No: 7681- 
52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) ile dezenfeksiyon yapın, 
işitme tetkiki yapılan yerin pencereleri ve kapısı veya aracın kapı ve 
pencereleri açık olarak doğal havalandırma ile kuruyana kadar 
bekleyin.bekleyin. İşitme cihazı üretici firmanın önerdiği yeni tip koronavirüse 
etkili dezenfektan ile önerdiği şekilde işitme cihazı ve ekipmanlarını 
(kulaklık, buton, bilgisayar, vb.) dezenfekte edin.

Atıkların tıbbi atık kutusuna atılmasını sağlayın.

İşitme testi tetkikinin yapıldığı yerde ve gezici İSG 
aracında yiyecek, içecek, mont, çanta, vb. personel 
eşyalarını bulundurmayın. Araçta ve tetkikin yapıldığı 
yerde yemek yenilmemeli ve içecek içilmemelidir.

Sağlık çalışanının oje, takı, saat, vb. kullanması, sakal 
bırakması KKD’lerin uygun kullanımını ve dezenfeksiyonu 
zorlaştırması bakımından risk barındırmaktadır.
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T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların 
yaptığı bilgilendirmeleri ve güncellemeleri takip edin.

Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden sonra işitme 
testi tetkiki için sonraki çalışanı alın. 25
İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi ve 
ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik düzenlemeleri 
yapın.
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