Sağlık kuruluşlarında hastalar
Covid-19’dan nasıl korunuyor?
Polikliniğimiz, 2019 korona virüs hastalığı (COVID-19) olan hastaların olası gelişi
için hazırlanmıştır. Hastaları güvende tutmaya kararlıyız, hastalarımızda ve
personelimizde COVID-19 riskini azaltmak için aşağıdaki adımları atıyoruz:
 Hastalara ve personellere
el yıkama ve öksürürken
ağzını kapama konularında
eğitim veriyoruz.
Bekleme alanında ve tedavi
alanında, alkol bazlı el dezenfektanı
ve çöp kutuları bulundurulacaktır. Sabun ve su
tüm el yıkama lavabolarında ve tuvaletlerde
bulunmaya devam edecektir

 Diyaliz ortamında hastaları Covid‐19’dan
korumak için uygun görülen temizleme ve
dezenfeksiyon uygulamalarımızı sürdürüyoruz.
Hasta istasyonunda bulunan herhangi bir yüzey,
malzeme veya ekipman dezenfekte edilmeye veya
imha edilmeye devam edecektir. Hasta bir bireyin
1 metre yakınında bulunan herhangi bir yüzey,
malzeme veya ekipmanın dezenfekte edilmesini
veya atılmasını sağlayacağız.

 Diyaliz hastalarını ve ziyaretçileri solunum yolu
enfeksiyonu semptomları açısından izliyoruz.
Ateş, öksürük veya nefes
darlığınız varsa önceden arayın.
Bu, gelişinizi planlamamızı ve sizi
güvende tutmak için enfeksiyon
önleme adımları atmamızı sağlar.

 Hastaları korumak için ziyaretçi
erişimini kısıtlayabiliriz
Tesis içindeki ziyaretçi erişimini ve
hareketini ayarlıyoruz. Eğer
Ziyaretçiler içeri girerlerse solunum
yolu enfeksiyonu belirtileri açısından
taranacaktır

Bizi arayın:
 Solunum yolu semptomları olan hastaları hızlı
bir şekilde tanımlamaya ve izole etmeye hazırız.
Öksürüğü ve nefes darlığı olan hastalara maske
takılır, kalabalıktan uzak ayrı bir izolasyon
odasında tedavi edilir. Covid‐19 belirtileriniz
devam ederse ya da tanınız kesinleşirse başka bir
sağlık kuruluna sevk edilmeniz gerekebilir.
 COVID‐19 için kişisel koruyucu
ekipmanların doğru kullanımı
konusunda personeli eğitiyoruz.
Sağlık personelleri önlük, maske,
eldiven gibi kişisel koruyucu ekipman
kullanmaktadır ve sizden de diğer
hastaları korumak için bu ekipmanları
kullanmanızı isteyebilir.

 Hastaları ve personeli COVID‐19 ile ilgili tüm
soru ve endişeleri paylaşmaya teşvik ediyoruz
Sağlık personelinize kendinizi ve ailenizi korumak
için neler yapmanız gerektiğini ve tedaviniz
hakkında sorular sormaktan çekinmeyin.
 CDC’nin COVID‐19 web sayfasından en son
bilgilerle güncel kalıyoruz:
www.cdc.gov/coronavirus.
Kendinizi ve sevdiklerinizi güvende
tutmak için yaptığınız her şey
için teşekkür ederiz. Gerekli
olduğunu düşündüğümüz yeni
önlemler hakkında sizi
bilgilendireceğiz. Başka sorularınız
varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten
çekinmeyiniz.
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