PANDEMİ FAALİYET PLANI
KAPSAM:
13/4/2019-30744 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küresel Grip Salgını (Pandemi)’ye ilişkin
Genelge Tebliği ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan ve bakanlıklar ile diğer kamu
kurum ve kuruluşlarının pandemiye yönelik görev ve sorumluluklarının belirtildiği “ Pandemik
İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı”
AMAÇ- HEDEF:
Koronavirüs (Covıd-19) ile ilgili çalışanlarımızın sağlığını öncelik alarak hem üyelerimize hem de
bulunduğumuz toplumun güvenliği için gerekli önlemleri almak.
Ülke olarak COVID-19 mücadelesinin içinde olduğumuz bu günlerde, birinci önceliğimiz her
zaman olduğu gibi bugün de hiçbir çalışanımızın bu süreçten doğrudan veya dolaylı olarak herhangi
bir olumsuzlukla karşılaşmamasıdır.
SORUMLU:
Covıd-19 Ekibidir.
Ekip Yöneticisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KAYA ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali
SEÇER’dir.
Personel Koordinasyon Sorumluluğunu Genel Sekreter Hasan ŞANLI yürütmektedir.
KAVRAMLAR:
Salgın: Belirli bir toplumda belirli bir zaman diliminde, bir enfeksiyon hastalığına yakalanan
bireylerin sayısındaki beklenenden fazla artış durumudur.
Dalga (Pandemi Dalgası) : Yeni bir etkenin (virüsün) dolaşımı ile başlayan, şiddetini giderek
arttırıp, salgın durumuna gelip çok sayıda insanı etkiledikten sonra etkisinin ve bulaşının azaldığı
sürece verilen isimdir.
Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan hastalık yapıcı (patojen) mikroorganizmaların
yok edilmesidir.
Hijyen: Sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü
Duyarlılık: Testin hastalığı taşıyanları hangi oranla tespit edebildiğini anlamak amacıyla kullanılan
epidemiyolojik geçerlilik yöntemidir.
Dezavantajlı Grup: İlişkinin güçsüz tarafını oluşturan, kendini etkene karşı toplumdan daha zor
koruyabilen veya hiç koruyamayan gruplardır.
İzolasyon: Enfekte hastalardan diğer hastalara, sağlıklı kişilere, sağlık
mikroorganizmaların bulaşının engellenmesi için alınan fiziksel önlemlerdir.

personeline

Karantina: Sağlık yalıtımı. Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalma şüphesi olan insanı ve hayvanları,
hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre kimse temas ettirmemek suretiyle alınan fiziksel
tedbir ve faaliyetlerin tümü

İŞ YERLERİNDE SALGIN HASTALIĞA KARŞI HAZIRLIKLI OLMA
Çalışan sağlığı ve iş sürekliliği salgın hastalık kapsamında acil durum eylem planının
geliştirilmesi ve uygulanması gereklidir. Alınan önlemler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
HİJYEN

ÖNLEM

Temel el hijyeni, maske kullanımı eğitimleri, afiş bilgilendirmeleri yapılarak çalışanların ulaşabilecekleri
yerlere asılmalıdır.
Coronavirüs semptomları üzerine afişler, eğitimler verilmelidir.
Dezenfektani, maske, ateşölçer, kolonya….vb. ürünlerinin tedariki sağlanmalıdır.
Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir personel varsa, cerrahi maske taktırılarak en yakın
sağlık kuruluşuna gönderilmektedir.
Tüm odalarda ve çalışanlarda, el entiseptiği veya kolonya bulundurulmalıdır.
El sıkışmak ve tokalaşmak, öpüşmek yasaklanmıştır.
Sosyal Mesafe kuralı uyma konusunda sürekli uyarılmalıdır.
Ofisler ve dinlenme odaları, kapalı çalışma alanları sık sık havalandırılmaktadır.
Temizliğe başlamadan önce (eldiven takılmadan) ve temizlik bittikten sonar eller yıkanmalıdır.
Yüksek ateş, öksürük soğuk algınlığı, grip belirtileri olan çalışanlar tedavileri boyunca çalıştırılmamalıdır.
Yemek ve mola zamanlarında sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.
Normalde 6 ayda bir dış hizmet alımı şeklinde yaptırılan Klima bakımları, 3 ayda 1 yaptırılmalıdır.
Belirlenen noktalara, duvara monte el dezenfektanlarının yerleştirilmesi ve kullanımı sağlanmaktadır.
Birimler arası görev değişikliklerinin ve geçici görevlendirilmelerin kısıtlanması sağlanmalıdır.
45 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonu sağlanmalıdır.

ZİYARETÇİ

ÖNLEM

Tüm ziyaretçilere maske, dezenfektan kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanmaktadır.
Borsamıza girişlerde yüksek ateş tespit edilenlerin geri çevrilerek hastaneye yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
Belirlenen noktalara, duvara monte el dezenfektanlarının yerleştirilmesi ve kullanımı sağlanmaktadır.
Dışrdan gelen ziyaretçi, tedarikçi, teknik personel…vb ziyaretçilerin bekleme alanlarında tutulması;
yemekhane, çay ocağı, toplantı ve eğitim salonları vb. toplu yerlere girişlerinin kısıtlanması sağlanmalıdır.
45 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonu sağlanmalıdır.

TOPLANTI&EĞİTİM
&ETKİNLİK

ÖNLEM

İç ve dış Toplantılarda Katılımcıların riske duyarlılık durumu gözetilmesi;
• Çok sayıda insan bir araya gelecek mi, yüksek yoğunluklu mu?
• COVID-19 vakası sıklığı yüksek bölgelerden insanlar katılıyor mu?
• Uluslararası risk alanlarındaki bilinen, özellikle etkilenen diğer bölgelerden insanlar katılıyor mu?
• Akut solunum semptomları olan kişiler katılıyor mu?
• Yaşlılar veya kronik hastalıkları olan kişiler katılıyor mu?
• Sağlık hizmetleri veya kritik altyapı çalışanları katılıyor mu?
Tüm ziyaretçilere maske, dezenfektan kullanımı ve sosyal mesafe kuralına uyulması sağlanmaktadır.
Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (eğitim, brifing, toplantı, yemek vb.) sosyal mesafe kuralı
uyulması sağlanmaktadır..
El sıkışmak ve tokalaşmak, öpüşmek yasaklanmıştır.
Sosyal Mesafe kuralı uyma konusunda sürekli uyarılmalıdır.

İŞ SÜREKLİLİĞİ

ÖNLEM

Pandemi Süresince esnek ve uzaktan çalışma düzenine geçilir.
Depo, Ofis, Toplantı ve Etkinlik Salonlarında temizlik önlemleri artırıldı.
Onlıne Hizmet Verme işlemleri devreye alınır.
Personellere ve hizmet alanlara Covıd-19 bilgilendirme eğitimleri verilir.
Üyelerimizin Ticaret ve ekonomide Covıd-19 nedeniyle yaşadığı sıkıntılar sıkı bir şekilde takip edilerek çözüm
önerileri araştırılır.
Kurum içinde düzenli rotasyon eğitimleri gerçekleştirilerek her personelin yedeği belirlendi.
SEYEHAT

ÖNLEM

Covıd-19 yer alan ülkelere iş amaçlı seyahat yasaklanmıştır.
Yurt dışından dönenlerin 14 gün maske-eldiven kullanması zorunludur; mümkünse HomeOfice çalıştırılmalı,
gerek görülürse karantina uygulanmalıdır.
Şehirler arası seyahat planları gözden geçirilerek, gerekli değilse seyahat edilmemesi sağlanır.
Son 14 gün içerisinde yurtdışından gelen personel varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna
(aile hekimi, hastane) yönlendirilmelidir.

İŞYERİNDE ORTAYA ÇIKAN KORONAVİRÜS VAKASINDA İZLENİLECEK
ADIMLAR
A) Herhangi bir çalışanda hastalığın belirtileri ortaya çıkması durumunda (Covid-19 şüphesi
halinde) alınacak tedbirler şunlardır:
1) Çalışan derhal sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir. Sevk sırasında kişiye mutlaka maske
takılmalıdır. Kişi eğer evde ise işyerine gelmemelidir. Solunum yolu hastalığı belirtileri gösteren
çalışanların işyerine gelmemesi, derhal maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sıkı
sıkı tembihlenmelidir.
2) Yakın çalışma arkadaşları ve işyerinde bulunduğu sırada temas ettiği kişilerin listesi
çıkarılmalıdır.
3) Teması muhtemel kişiler (çalışanlar, işverenler yahut üçüncü kişiler) gecikmeksizin
bilgilendirilmeli ve mümkün mertebe izolasyon için evlerine gönderilmelidir.
4) Bu kişilerin evde bulundukları sırada da sosyal izolasyonu sağlamaları gerektiği belirtilmeli ve
temas ettikleri kişilerde de belirtiler ortaya çıktığında en yakın sağlık kuruluşuna gitmeleri
sağlanmalıdır.
5) Belirti gösteren çalışanın kullandığı ekipman, masa, klavye ve benzeri araçlar ve yüzeyler
mutlaka dezenfekte edilmelidir. Bu kişinin kullandığı asansör, yemekhane, tuvalet ve benzeri tüm
ortamlar evsel temizleyiciler ile dezenfekte edilmelidir.
B) İşyerindeki çalışması sırasında herhangi bir çalışanda testin pozitif çıkması (Covid-19
tanısı) durumunda işyerinde şu aksiyonlar alınmalıdır:
1) Tanı konulan kişi işyeri dışında ise işyerine gelmemelidir. Tanı konulan kişi işyerinde ise derhal
maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
2) Durum derhal Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 hattına ve ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilmelidir.
3) Yakın mesai arkadaşları ve işyerinde bulunduğu sırada temas ettiği kişiler eve gönderilir. Bu
kişiler 14 gün evde karantinada kalır. Karantina sürecinde hastalık belirtisi ortaya çıkanlar en yakın
sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
4) Yakın çalışma arkadaşları ve işyerinde bulunduğu sırada temas ettiği kişilerin listesi
çıkarılmalıdır, temaslılar listesi derhal Sağlık Bakanlığı'nın 184 hattına bildirilmelidir.
5) Yakın temaslı olarak karantinada olan kişinin de pozitif olması durumunda yine temas kurduğu
kişiler tespit edilerek işlem tekrarlanmalıdır.
6) İşyerinden eve veya sağlık kuruluşuna sevk edilecek kişiler için bir izolasyon alanı
oluşturulmalıdır.(Tarsus Ticaret Borsası 4 Kat)
7) Pozitif vakanın kullandığı muhtemel her alan; ofisler, yemekhane, asansör, lavabo, toplantı
odası…vb tüm ortamlar dezenfekte edilmeli ve havalandırılmalıdır. Mümkünse tüm kurumun
dezenfekte edilmesi doğru olacaktır.

8) Bulaşmanın ilk tespiti ve yayılım noktası tam tespit edilemiyorsa öncelik çalışanın bulunduğu
kat veya yakın mesafedeki çalışanların karantinaya alınması doğru olacaktır. Yayılım eğer
engellenemiyorsa tüm işyeri bazında karantina uygulaması düşünülmeli ve bunun hazırlığı
yapılmalıdır. Covid-19'un çok hızlı yayılan niteliği dikkate alınarak izolasyon ve temas takibinin
çok sıkı yapılması büyük önem arz etmektedir.

Pandemik influenza Faaliyet Planı
No Kontrol Edilme si Ge re ke nle r

1 Pandemik influenza faaliyet planı hazırlandı mı?

Eve t Hayır AKSİYON

X

TTB-PL-011 Acil Durum Planı içerisinde Pandemi Faaliyet Planı yer
almaktadır.

2

Pandemi faaliyet planı hazırlanması için bir ekip belirlendi
mi?

X

Ekip Yöneticisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kaya ve Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.Ali Seçer'dir. Personel Ekibinin lideri ve koordinasyon
sorumluluğunu Genel Sekreter Hasan Şanlı yürütmektedir.

3

İlçe Sağlık Müdürlüğü ilgili sorumluları ile ilgili bilgiler alındı
mı?

X

Durum derhal Sağlık Bakanlığı'nın Alo 184 hattına ve ilçe sağlık
müdürlüğüne bildirilmektedir.

X

Kurumda Çalışan Personel Sayısı 12'dir. Acil Durum Ekibi Destek
Elemanları Listemiz mevcut olup her katta listeler ve iletişim bilgileri asılır.

4 Kurumda çalışan toplam personel sayısı belirlendi mi?

5

Kurumda çalışan sağlık personeli sayı ve unvanı ile ilgili
bilgiler belirlendi mi?

X

Kurumda Çalışan Sağlık Personelimiz yok, fakat ISG Uzmanımız, İşyeri
Hekimimiz ve Sağlık Bakanlığı onaylı İlk Yardım Eğitimi almış personelimiz
mevcuttur.

Pandemi durumunda hastanede yatarak tedavisi
6 gerekmeyen hastaların takip ve izolasyon alanı belirlendi
mi?

X

Kişi eğer evde ise işyerine gelmemelidir. Solunum yolu hastalığı belirtileri
gösteren çalışanların işyerine gelmemesi, derhal maske takarak en yakın
sağlık kuruluşuna başvurması sıkı sıkı tembihlenir ve sağlık kuruluşu
yönlendirmesinde tedavisi takip edilir.

Pandemi durumunda hasta izolasyonu veya hastaların
7 belirlenen alana toplanmasının yönetimi için planlama
yapıldı mı?

X

Pandemi durumunda Tarsus Ticaret Borsası 4.Katı hasta izolasyon alanı ve
toplanma merkezi olarak belirlenmiştir.

Pandemi durumunda hastanede yatarak tedavisi gereken
hastalar için hastaneye sevk planı hazırlandı mı?

X

Alo 184 hattı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü bilgisi ile hastanın ilgili tedavi
merkezine sevki gerçekleştirilir.

Kurumda alınması gereken enfeksiyondan korunma ve
9 kontrol önlemlerini uygulamaya yönelik yöntemler belirlendi
mi?

X

Pandemi İnfluenza Faaliyet Planı içerisinde yöntemler belirlenmiştir.

X

Kurum Personellerine İşyeri Hekimimiz tarafından ve TOBB ve Sağlık
Bakanlığının webinar üzerinden yapılan bilgilendirme eğitimlerine katılım
sağlanmıştır.

8

10

Kurumda çalışan ve ikamet eden kişilere pandemik
influenza ile ilgili eğitimler verildi mi?

X

Kurumumuzda tüm çalışanlarımıza maske temini sağlanmaktadır. Borsamız
girişinde dezenfektanlarımız giriş ve çıkışlarda kullanılmaktadır. Ateşölçer
ile borsamıza giriş yapan (üye, personel, misafir, ..vb) ateşleri ölçülür.Tüm
katlarda uyarı levhaları ve alıanacak önlemler bilgisi paylaşılmaktadır.
Ayrıca Tüm Personellerimizin masasında kolonyalar gelen üyelerimizin,

12 Rutin işlerin idamesi için yedek/ek personel belirlendi mi?

X

Kurumumuzda geçen yıllarda ve bu yılda gerçekleştirilen Kurum içi
Rotasyon eğitimleri ile her personelin yedeği belirlenmiş ve kurum içinde
ilgili eğitimleri alınmıştır.

Kurum şartları değerlendirilerek ziyaretçilere yönelik
planlama yapıldı mı?

X

Mümkün olduğunca ziyaretçi kabul edilmemeye çalışılmaktadır. Gelen
Ziyaretçilere maske takma, dezenfektan kullanma ve sosyal mesafe
kuralına uyma şartı getirilmiştir.

X

Pandemi durumunda Tarsus Ticaret Borsası 4.Katı hasta izolasyon alanı ve
toplanma merkezi katında ihtiyaç duyulabilecek (Maske, dezenfektan, su,
gıda ve temizlik malzemeleri) sürekli olarak bulundurulmaktadır.

11

13

Kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına ve teminine yönelik
planlama yapıldı mı?

Pandemi durumunda ihtiyaç duyulabilecek temel yaşam
14 malzemelerinin (su, gıda, temizlik malzemesi vb.)
sağlanmasına yönelik planlama yapıldı mı?

15

ihtiyaç duyulan malzeme ve hizmet temini için mali kaynak
belirlendi mi?

X

