
COVİD 19 SALGININA YÖNELİK NORMALLEŞME SÜRECİNDE 

FAKÜLTEMİZDE ALINAN ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN TEDBİRLER (09.06.2020) 

KONULAR YAPILANLAR/UYULMASI GEREKENLER 

Fakülte İç ve Dış Mekan 

Temizliği/Dezenfeksiyonu 

Fakülte binamız iç ve dış mekanı dezenfeksiyon kurallarına uygun şekilde 
destek personelimiz tarafından temizlenmiştir. Belediye ekipleri tarafından 
dezenfekte edilmiştir. Fakültemizde görev yapan tüm destek personeline, 
dekanlığımız tarafından düzenlenen COVID-19 salgını sürecinde çalışma 
ortamının yeniden düzenlenmesine yönelik “Covid-19 ile Mücadelede 
Hijyen” başlıklı hizmet içi eğitim verilmiştir. 

➢ Plan dahilinde günlük ortam temizlik hizmetleri sürdürülmektedir. 

El Dezenfektan  Makinası Bina girişine, zemin kat, 2., 3. ve 4. Kattaki C ve D blokların girişlerine el 
dezenfektanları yerleştirilmiştir.   

➢ Çalışanların ve ziyaretçilerin uygun koşullarda el dezenfeksiyonunu 
uygulaması gerekmektedir.  

Erken Tanı Bina girişinde görevli personelimiz tarafından binaya giren herkese beden 
ısısı ölçümü yapılmaktadır. 

➢ Fakültede ateş gibi belirtisi olan çalışanımızın Dekanlığımıza haber 
vererek, tıbbi maske takıp sağlık kuruluşuna gitmesi 
gerekmektedir. 

Sosyal Mesafe  Sosyal mesafeye uyulması ile ilgili asansör, dekanlık özel kalem, öğrenci işleri 
gibi yerlere 1.5 m mesafe işaretlemesi yapılmış, asansörlere afiş asılmıştır.  

➢ Tüm çalışanlarımızın birbiriyle aralarında 1.5 metre veya 3-4 adım 
mesafe koyarak iletişime geçmesi, 

➢ Odalarda sosyal mesafeyi bozacak şekilde birlikte çay/kahve içme 
gibi sosyalleşme davranışlarından kaçınılması  gerekmektedir. 

Ziyaretçi Fakülte binasına kargo gibi firmaların giriş sınırlandırma bilgisine ilişkin 
duyuru dekanlık mailden tüm çalışanlara iletilmiştir.  

➢ Sadece Fakültemiz adresine gelmesi gereken kargo gibi 
teslimatların danışmadan şahsen kendi kaleminizle ile teslim 
alınması, 

➢ Fakülteye mümkün olduğunca ziyaretçi alınmaması, 
➢ Gelen ziyaretçilere sadece su ikramı yapılması, 
➢ Ziyaretçiler ile çalışanlar aralarındaki mesafenin korunması, 
➢ Ziyaretçilerin maskeli olarak iş yerine girmesine uyulması 

gerekmektedir.  

Maske/Eldiven Kullanımı Fakülte iç mekanlarına maske ve eldiven gri atık kutuları yerleştirilmiştir. 
➢ Herkesin çalışma ortamında kuralına uygun maske takması,  
➢ Maskelerin maske ve eldiven gri atık kutularına atılması 

gerekmektedir. 

İklimlendirme/Havalandırma  Fakültemizdeki merkezi havalandırma sistemleri temiz hava sirkülasyonunu 
sağlamaktadır. Filtre temizliği yapılmıştır. 

➢ Belirli aralıklarla fakülte personellerimiz tarafından iklimlendirme 
filtre temizliğinin yapılması, 

➢ İhtiyaç duymadıkça iklimlendirmenin kullanılmaması, 
➢ Kapı ve pencerelerin açılarak çalışma odalarının sık 

havalandırılmasının sağlanması gerekmektedir. 

Yemekhane Fakültemiz yemekhanesinde paketlenmiş kumanya şeklinde hizmet sunumu 
yapılmaktadır.  

 
Sevgili Ekibimiz, 
 
“COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler” konulu 

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda Dekanlığımız tarafından hazırlanan bu tablodaki tedbirlere 

hepimizin sağlığı açısından uyulmasını önemle rica eder, sağlıklı günler dileriz. 

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı 


