
KORONAVİRÜS ŞÜPHELİSİ/HASTA ACİL DURUM AKSİYON PLANI

Hasta/Şüphelinin Ateşi 37,8 C olarak 
tespit edilmesi

Koronavirüs belirtilerini göstermesi

Hasta/Şüphelinin Ateşi 37,8 °C olarak
tespit edilmesi

Koronavirüs belirtilerini göstermesi

Bölüm Amirine haber verilmesi

Hasta/Şüphelinin Ateşi 37,8 °C ile 
37°C arasında ise 2 saat ara ile 

ölçüm yapılır

Bölüm Amiri'nin tulum, giymesi, 
gözlük, maske ve eldiven takarak ilgili 

personel yanına gitmesi

Personelin Bölüm amiri tarafından 
kontrollü olarak revire götürülmesi

Personelin revirde karantina altına 
alınması

Bölüm Amiri tarafından ALO 
184'ün aranması-soruların 
personel ile cevaplanması

ALO 184'den gelecek yönlendirmeye 
göre yetkilililerin gelmesinin 

beklenmesi

Personel 
Koronavirüs 
şüphelisi mi?

Personele su talep etmesi durumunda 
yiyecek verilmesi, yetkililer gelene 
kadar sakin kalmasının sağlanması

Evet

Hayır

İşyer hekimine haber verilmesi 

Personelin ailesine bilgi verilmesi

Hasta personel ile temas eden aynı
ortamda bulunan personelleri  durum

hakkında bilgilendir

Temas altındaki personellere maske
takmalarını sağla ve sosyal

mesafelerini koruması hakkında
bilgilendir

Evet

İşyeri hekiminin kararına göre hareket 
edilmesi  çalışanın en yakın sağlık 
kuruluşuna veya evine götürülmesi-
Bölüm Amiri tarafından araç organize 
etmesi

Durumlarının takip edilmesi

ACİL DURUM EYLEM KOMİTESİNİN 
TOPLANMASI, OLMAYANLARIN 

BİLGİLENDİRİLMESİ 
(İşveren,İsg Uzman,İşyeri Hekimi,İnsan 

Kaynakları,Bölüm Şefleri)

Durumlarının takip edilmesi

Hasta/Şüpheliyi işyerine
alınmaması

1m den fazla yaklaşılmaması

Evet

Hayır

Hasta personel ile temas eden aynı 
ortamda bulunan personellerin 

tespiti ve 14 günlük karantina süreci 
için evlerine gönderilmesi

Durumlarının takip edilmesi

Hasta/Şüpheliye maske 
verilir,mesafesini koruması istenir ve 
mümkünse bireysel çalışması sağlanır

Hasta/Şüphelinin işyeri çalışanı ise ve 
kendi aracı yoksa işyeri servisi ile en 
yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi 

sağlanır.

Hasta/Şüpheliye maske 
verilir,mesafesini koruması istenir.

Hasta veya 
Şüpheli işyeri 
çalışanı mı?

Evet

İşyeri servisi Hasta/Şüpheliyi sağlık 
kuruluşuna ulaştırdıktan sonra araç içi 

dezenfekte edilir.

Sağlık kuruluşuna 
gitmesi söylenir.

Hayır

Güvenlik Birimi tarafından 
Hasta/Şüphelinin 

karşılanması

Evet

Hasta personel ile temas eden aynı
ortamda bulunan personelleri  durum

hakkında bilgilendir

Temas altındaki personellere maske
takmalarını sağla ve sosyal

mesafelerini koruması hakkında
bilgilendir

Hasta personel ile temas eden aynı 
ortamda bulunan personellerin tespiti 

ve 14 günlük karantina süreci için 
evlerine gönderilmesi

Durumlarının takip edilmesi

Bölüm Amiri tarafından araç organize 
edilmesi,şöföre tulum, giymesi, gözlük,
maske ve eldiven takması sağlanması

Hasta/Şüpheliye maske 
verilir,mesafesini koruması istenir,en 
yakın sağlık kuruluşuna götürülmesi 

sağlanır.

İşyeri servisi Hasta/Şüpheliyi sağlık 
kuruluşuna ulaştırdıktan sonra araç içi 

dezenfekte edilir.


