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Şanlıurfa
Önümüzdeki süreçte Covid-19 virüsünü taşıyanların yoğun bir şekilde artabileceği
kamu otoriterlerince ve konunun uzmanı bilim insanlarınca vurgulanmaktadır.
COVID-19 virüs salgınının kontrol altına alınabilmesi ve en az hasarla atlatabilmesi için
tüm dünyada olduğu gibi hem ülkemiz hem de üniversitemiz sağlık çalışanları kendi
sağlıklarının ve yaşamlarının büyük tehlike altında olduğunu bilerek özveri ile hizmet
vermektedirler.
Sağlık çalışanları COVID-19 salgın müdahalesinin ön saflarındadır ve bu nedenle onları
enfeksiyon riski altına sokan tehlikelere maruz kalmaktadırlar. Bu süreçte sağlık çalışanlarının
bedensel ve ruhsal iyiliği büyük önem arz etmektedir. Sağlık çalışanları doğru bilgi ve
yeterli imkana sahip olduğu zaman hem kendi hem toplum sağlığını en iyi şekilde
koruyabilirler.
Covid-19 salgınıyla etkin mücadele kapsamında, Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği
Direktörlüğü profesyonelleri ve danışmanlarının saha denetimi ve gözetimi sonucu
üniversitemiz sağlık çalışanlarına yönelik aşağıda belirtilen tavsiye kararları alınmıştır.
1. Sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonunu yükseltmesini, kendini güvende
hissetmesini, önemsendiğini bilmesini, gerçek dışı söylem ve bilgilere maruz
kalmasını önlemek amacıyla yetkili kişilerce tek kaynaktan ve doğru verilerle
sürekli bilgilendirilmeleri,
Ör. aşağıdaki bilgilendirmeler ve daha da fazlası (çalışanları ilgilendiren her
konuda);
a. Covid-19 virüs mücadelesi ile ilgili güncel bilgiler,
b. Gelen hasta sayısı, durumu ve özelliği,
c. Kurum imkanları ve kapasitesi,
d. Mevcut ve hedeflenen plan ve programlar,
e. Uzmanlık alanına göre mevcut personel sayısı ve durumu,
f. Görevlendirme listeleri,
g. Nöbet çizelgeleri,
h. Var olan alet ve ekipmanların miktarı çeşidi ve özellikleri,
i. Kişisel Koruyucu Donanımların miktarı, çeşidi ve özellikleri,
j. Ana ve ara öğünlerinin içeriği, kalitesi, hazırlanış ve sunuş durumu,
k. Hastane içi ve dışı ulaşım imkanları v.b.
2. Pandemi ile mücadele kapsamında septom veya belirtisi olan sağlık çalışanlarının
geciktirmeden Covid-19 testlerinin yapılması, hastalığa yönelik prosedürün
çalışanlara da olduğu gibi uygulanması,
3. Başta pandemi ekibi olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yeterli miktar ve kalitede
Kişisel Koruyucu Donanım tahsis edilmesi,
4. Kişisel Koruyucu Donanımlarının doğru ve amacına uygun kullanılmasına yönelik
saha eğitimlerinin ve gözetimlerinin daha da artırılması,
5. Eğitim ve uyarılara rağmen Kişisel Koruyucu Donanımlarını amacına uygun
kullanmayan personelin uyarılması ve bire bir eğitimlerin artırılması,
6. Hastane içerisinde ve civarında hijyen koşullarının en üst noktaya çıkarılması,
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7. Sağlık çalışanlarının, sağlık ve ruhsal durumunu korumak için ilk sırada Covid-19
hastaları ile doğrudan ilgilenen ve sağlık bakımı veren ekip olmak üzere tüm sağlık
çalışanlarının daha sık molalarla çalışması, mümkün ise mesai saatlerinin
azaltılması ve kişilerin performans durumlarına göre saat aralıklarının
düzenlenmesi,
8. İhtiyaç durumunda üniversitemiz sağlık çalışanlarının mesai saati dışında da özel
koşullarda izole edilmesi, beslenmesi, barınması ve hijyenik imkanlar gibi her türlü
ihtiyaçların karşılanması amacıyla tüm hazırlıkların en kısa sürede tamamlanması,
bu amaçla daha önce de belirtildiği gibi üniversitemiz misafirhaneleri, boş
lojmanları ve Osmanbey Kampüs alanında yer alan öğrenci yurtlarının hazırlanması,
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