
*BENUB5DH8*

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.harran.edu.tr/envision/Validate_Doc.aspx?V=BENUB5DH8

Bilgi için: Yaprak MERAL KAVAK
Unvanı: Bilgisayar İşletmeni

Adres:Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi/ŞANLIURFA
Telefon:0414 318 3000 Faks:0414 318 3190
   Elektronik Ağ:http://www.harran.edu.tr/ Dahili No: 0414 318 28 04

T.C.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğü

Sayı   : 76244175-900
Konu : SARS-Cov-2 Virüsüne Karşı Alınan 

Tavsiye Kararları

REKTÖRLÜK MAKAMINA

Birimimizce 18.03.2020 tarihinde saat 13:30 da telekonferans yolu ile yapılan 
toplantıda, SARS-Cov-2 virüsüne karşı korunmak ve yayılımını önlemek amacıyla ekte sunulan 
tavsiye kararları alınmıştır.

Bilgilerinize arz olunur.

e-imzalıdır
Prof. Dr. Güzel YILMAZ

Direktör
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HARRAN ÜNİVERSİTESİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğü

SARS-Cov-2 Virüsünden Korunma ve Yayılımına Karşı Öneriler

SARS-Cov-2 isimli virüsün yaptığı pandemi tüm dünyada ve ülkemizde insan sağlığını 
tehdit etmekte ve çok yüksek oranda risk oluşturmaktadır. Riskin bertaraf edilmesi ve krizin 
doğru zamanda ve doğru yerde yönetilmesi ile can ve mal kayıpları minimize etmek ve 
oluşabilecek geri dönüşümsüz çevresel tahribatların önüne geçmek mümkün olacaktır.  Bu 
anlamda hem ülkemiz genelinde hem de üniversitemiz de SARS-Cov-2 virüsüne karşı yapılan 
uygulamalar ve alınan önlemler takdirle karşılanmaktadır.

Harran Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörlüğü profesyonelleri ve 
danışmanları olarak 18.03.2020 tarihi saat 13:30’da telekonferans yoluyla yaptığımız toplantı 
sonucunda Resmi Kuruluşların (Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu 
Başkanlığı v.d.) kararlarına ek olarak aşağıda maddeler halinde ve yerel bazda uygulanmasına 
yönelik tavsiye kararları alınmıştır.

Kararlar:

1. Tüm çalışanların, kendi aralarında iletişim mesafesini minimum 1 metre ile 
sınırlandırması,

2. Kamu düzenini, iş takip ve akış sürecini etkilemeyecek durumda olan işlerin ilgili 
akademik ve idari personel tarafından ev ortamında interaktif olarak takip edilmesi,

3. Zorunlu mesai gerektiren işlerde minimum personel ile yarım günlük veya tam günlük 
vardiya sisteminin uygulanması,

4. SARS-Cov-2 virüsünü iş ortamından ev ortamına veya dış ortamdan iş ortamına 
taşınmasını ve yayılmasını önleme amacıyla iş devam zorunluluğu olan tüm personelin 
(yönetici, akademik, idari) gerekli hassasiyeti göstermesi. 

5. Personel yemekhanelerinin sık sık havalandırılması, kullanım öncesi ve sonrasında 
dezenfeksiyonlarının yapılması, yemek aralığının genişletilmesi (11:00-14:00), yemek 
yeme saatlerinin fakültelere ve birimlere göre düzenlenmesi,

6. Mümkünse yemekhanelerin kapatılması, ilerleyen dönemlerde imkanlar dahilinde 
yemekhanelerde kumanya sistemine geçilecek planlamaların ve hazırlıkların yapılması, 

7. Yemekhanelerdeki salata reyonlarında ortak kullanılan salata kaşıkları, yağ ve sirke 
şişeleri SARS-Cov-2 virüsün yayılmasına ve bulaşma ihtimalinin yüksek olması nedeni 
ile salata reyonlarına bir süre ara verilmesi veya salatanın yemekhane personeli tarafında 
hijyenik koşullara dikkat edilerek servis edilmesi,

8. Tüm tuvaletlerin daha sık temizlenmesi özellikle kapı kollarının, musluk başlarının, 
sabunlukların günde 4-5 kez dezenfekte edilmesi,

9. Hijyen uygulamalarının amacına uygun olması için, hijyenik koşulları sağlamada görev 
alan personele uzman kişilerce bire bir veya interaktif yöntemle eğitim verilmesi,

10. Evde bakmakla yükümlü bireyleri olan eşli çalışanların eşlerden birinin idari izinli 
sayılması, 

11. Personel servisi veya toplu taşıma araçları yerine imkânı olan personelin özel araçlarını 
kullanması,

12. Hastane ortamında klinik işleyişindeki aciliyeti minimum düzeyde karşılayacak oranda 
hekim, sağlık personeli ve memur bulundurulması, diğer personelin ulaşılabilir 
durumda olmasını sağlamak şartıyla dönüşümlü olarak çalıştırılması,

13. Sağlık çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik faaliyetlerin artırılması,
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14. Hastane ortamında çalışan tüm personelin ev kıyafetlerini ayrı, iş kıyafetlerini ayrı 
muhafaza edebilecekleri çift kanatlı dolap kullanması, eksik dolapların tamamlanması,

15. Hastane ortamında tüm çalışanların forma giymesi,
16. Hastane personelin mümkün olduğu kadar iş forması ile iş alanı dışına (yemekhane, 

ortak taşıma araçları, toplantı, ziyaret v.b) çıkmaması, 
17. Hastane sağlık hizmetlerinin etkin yürütülmesi için personel sayısı azalan birimlerdeki 

temizlik personelin bir kısmını hastaneye yönlendirilmesi,
18. Hastane ortamında güvenlik personel sayısının artırılması,
19. Hastane başta olmak üzere yangın merdivenlerinin kullanıma açılması,
20. Birden fazla çoklu çalışma ofislerindeki personel sayısını mümkün olduğu kadar 

azaltılması hatta bir kişiye indirilmesi. Bu amaçla Sağlık Bakanlığının belirlediği 
dezavantajlı gruplardan boşalan ofislerin kullanılması.

21. İleride ihtiyaç durumunda varsa üniversitemizin boş lojmanlarının ve hatta Kredi 
Yurtlar Kurumunun öğrenci odalarının geçici olarak kullanılması amacıyla gerekli ön 
hazırlıkların, temizlik ve donanımların sağlanması,

Konferansa Katılanlar:

Prof. Dr. Güzel YILMAZ İş Sağlığı ve Güvenliği Direktörü
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Prof. Dr. İsmail İYNEN İşyeri Hekimi
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