Yeşilyurt Peyzaj Hizmet Taahhüt Tarım Ve İnşaat
Limited Şirketi Covid 19 Yönergesi
COVID 19 PROTOKOLÜ
Yeşilyurt Peyzaj Hizmet Taahhüt Tarım Ve İnşaat Limited Şirketi olarak, birlikte çalıştığımız herkesin (Hastalarımızın, personelimizin,
ailelerimizin) sağlıklı ve güvenli bir Kuruluş öncesi deneyimi yaşayacağı bir çevre oluşturmak için mümkün olan her şeyi yapmaya
devam edeceğimizi beyan ederiz.
Kuruluşumizdeki pandemi öncesinde titizlikle yürütülmekte olan temizlik ve hijyen uygulamaları, yetkili kurumlardan gelecek yeni
bilgilerle güncellenerek aynı titizlikle devam edecektir.
GENEL KURALLAR:

•

Yetkili makamlar tarafından (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi) iletilen tüm yeni öneriler
Kuruluşimizda ivedi olarak titizlikle uygulanacaktır.

•

Covid ile ilgili uygulanacak tüm prosedürlerimize ve bu prosedürlerde gerçekleştirilecek tüm güncellemelere; velilerimiz,
personelimiz ve diğer tüm bileşenlerimizin uyması zorunludur.

•

Bu beyannamede belirtilen tüm unsurlar, aile ya da Kuruluş tarafından Hastalara iletilirken Hastaların psikolojik ve gelişimsel
ihtiyaçları dikkate alınır.

•

Sosyal mesafe kuralı tüm işleyişte ( Kuruluşa giriş-çıkış gibi) ilgili tüm kişiler tarafından dikkatle uygulanır.

•
•

Kuruluşa giren 6 yaş üstü her birey maske takmak zorundadır.

•

Mevsimsel grip nedeniyle bir süre Kuruluşa devam edemeyen Hastaların, tüm semptomlar bittikten en az 24 saat sonra Kuruluşa

Kuruluşimizun rutin prosedürü olan hasta Hastaların evde dinlendirilmesi kuralı eskisi gibi uygulanmaya devam edilir.

gelmeleri tavsiye edilir.

•

Pandemi süresinde, riskli grupta olan Hastaların (Kronik solunum hastaları, obezite, böbrek yetmezliği gibi) uzaktan eğitime
devam etmeleri tavsiye edilir.

•
•
•
•

Kuruluşimizda uygulanmakta olan gezi, toplu etkinlik gibi çalışmalar bir süre için askıya alınmıştır.
Kuruluşimiza kesinlikle dışarıdan yiyecek-içecek kabul edilmemektedir.
Personelin kurduğu fiziksel teması minimuma indirmesi desteklenmektedir.
Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler Kuruluşun içine kabul edilmemektedir:

o
o

Teslimatlar dış kapıdan alınmaktadır.

o

Yemekler yemekhane girişinden kabul edilmektedir. Yemek firması personeli, eldiven ve maske kullanmaktadır.

Alınan paketler, dezenfekte edildikten sonra Hastaların girmedikleri idari ofiste açılmaktadır.

HİJYEN UYGULAMALARIMIZ:

•

Sınıflarımız düzenli olarak doğal havalandırma ile de havalandırılmaktadır.

•
•

Tüm sınıflarımız geniş camlara sahip, güneş ışığı alan, rutubetsiz alanlardır.
Kuruluşimiz Hastaların olumsuz etkilenmemesi için tatil döneminde profesyonel bir firma tarafından dezenfekte edilmektedir.
Hastalıkların yoğun olması halinde ek dezenfeksiyon uygulamaları yapılmaktadır.
Kuruluşimizun hijyen çalışmaları, Halk Sağlığı Müdürlüğü Yönergelerine uygun olarak uygulanmaktadır. Hijyen politikamız, ulusal
yetkililerin önerileri yakından takip edilerek düzenli olarak güncellenmektedir. Aynı zamanda eğitimde pandemi uygulamaları
hakkında yurt içi/yurt dışı kaynaklar yakından izlenmektedir.

•
•
•

Kuruluşimiz dezenfeksiyon makinesi ile her akşam dezenfekte edilmesi planlanmaktadır.
Doğru el yıkama yönergelerini görsel olarak da anlatan posterler gerekli tüm duvarlara asılmıştır.
Kuruluşimizda ‘’öz bakım ve hijyen’’ temasında öz bakım ve temizlik konuları detaylı ve yoğun bir şekilde işlenmektedir. Bu
çalışmalar kapsamında henüz korona gündeme gelmeden önce Kuruluşimizda beden temizliği, tuvalet adabı, doğru hapşırma gibi
eğitimler yoğun bir şekilde verilmekteydi.

•

Hastaların Kuruluşe giriş ritüelleri hijyen ve sosyal mesafe gereklerine uygun olarak yapılacaktır,

•
•

Kuruluşimizde görevli tüm personelimiz sık sık sabunla ellerini yıkayacaktır.
Personelimiz kişisel koruyucu ekipmanlarını doğru sırada takıp çıkarmaları konusunda bilgilendirileceklerdir. Giymek için doğru
sıralama; varsa önlük, maske, gözlük/göz koruyucu, eldiven) ve çıkarmak için doğru sıralama; eldiven, gözlük/göz koruyucu,
varsa önlük, maske).

•

Hastaların sık temas ettiği kapı kolu, masa üstü gibi yerler dezenfektan ile düzenli olarak temizlenmektedir.
TEMİZLİK UYGULAMALARIMIZ:

•
•

Kuruluşimizde temizlik personeli bulunmaktadır.
Kuruluşimiz, temizlik personelimiz tarafından gün içinde düzenli olarak temizlenmektedir.

o

Sabah tüm lavabo ve tuvaletler uygun temizlik malzemesi ile dezenfekte edilmektedir. Ayrıca, ihtiyaç olması halinde de
temizlik yapılmaktadır.

o
o

Lavabo ve tuvaletlerin temizliği kontrol edilmektedir.
Hastaların sınıf içinde sık temas ettiği masalar, sandalye tutamakları gibi yerler gün içinde gerekli görüldükçe o
temizlenmektedir.

o

Sık temas edilen yerler (Kapı kolları, klozet düğmeleri, Hastaların kapıyı iterek açarken temas ettikleri kapı yüzleri gibi)
temizlenmektedir.

o
o
o
•

Hastaların sık temas ettiği masalar, raflar gibi yerler gün sonunda dezenfektan ile temizlenmektedir.
Yemekhanemiz, yemek öncesi ve sonrası temizlenmektedir.
Gün sonunda tüm kurum uygun temizlik malzemesi ile süpürülüp silinmektedir.
Tüm temizlik uygulamaları bir çizelge ile kayıt altına alınmakta ve bizzat temizlik personeli ve kurum müdürü tarafından kontrol
edilmektedir.

•

Tüm ekip, temizlik standartlarına aykırı bir durum oluşması halinde denetleme görevleri gereği, kurum müdürüne bilgi
iletmektedir.

•

Temizlik personelimiz, maske ve eldiven kullanmaktadır. Bu ürünleri uygun aralıklarla değiştirilmektedir.
SOSYAL MESAFE UYGULAMALARI:

o

Koridorlarda sıralı yürümeyi destekleyen yer işaretlemeleri,

o

Herkesin sandalyesinin yerini belli eden işaretlemeler,

•

Tüm bu eğitimlere rağmen, Hastaların gün boyu sosyal mesafeyi korumasını beklemek gerçekçi ve doğru değildir. Salgından
korunma konusunda asıl görev biz yetişkinlere düşmektedir.

•
•

Hastalarımızın yakınları ya da kardeşleri Kuruluşa kabul edilmemektedir.

•
•

Kuruluş girişinde ve Kuruluş içinde, sosyal mesafeyi hatırlatan ve rehberlik eden yer işaretlemeleri uygulanmaktadır.

Ebeveynlerin Kuruluş yönetimi ile görüşme talep etmesi halinde öncelikli telefon ile görüşme sağlanmaktadır.
Kuruluşiyerlerin sınıfta ve yemekhanede oturduğu sandalyesi ve yanında oturan kişiler sabitlenecektir ve kontrol edilebilir bir
oturma düzeni kurulacaktır.
EKİPMAN TEMİNİ:

•

Erişilebilir alanlarda kolonya, maske, eldiven ve dezenfektan bulundurulmaktadır.
PERSONELİN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARIMIZ:

•
•

Personelimize, kendi güvenlikleri ve hijyenleri için yapmaları gerekenler konusunda eğitim verilmektedir.
Personel, Kuruluşa geldiğinde;

o

Personelin ateşi ölçülmektedir.

o

İçeri girer girmez, kimse ile temas etmeden ellerini yıkamaktadır.

o

Ateşi ölçülen ve sağlık durumunun iyi olduğunu bizzat rapor eden personelin görev yerine geçmesine izin verilmektedir.

•
•
•

Personelimizin her gün evine gittiğinde duş alması tavsiye edilmektedir.

•

Kuruluşdayken hasta hissetmeye başlayan personel için izin belgesi düzenlenerek, eve gönderilmektedir.

Personel gün boyu maske kullanmaktadır.
Hasta hisseden personel izinli sayılmaktadır.

•

Personelimize, Kuruluşda çalışmaya başlamadan önce hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyacağına dair taahhütname
imzalamaktadır:

o

•

Aşağıdaki durumlarda derhal Kuruluşu bilgilendirecek ve Kuruluşa gelmeyeceğim:

▪
▪
▪

Kendimi hasta hissediyorsam,

▪
▪
▪
▪
▪

Hane halkımdan herhangi biri, riskli bölgeden gelen biri ile evde ya da ev dışında temas etmişse,

Hane halkımdan herhangi biri kendini hasta hissediyorsa,
Son 14 gün içerisinde hane halkımdan herhangi biri riskli bölgelerden birine ya da birinden seyahat etmişse,
Hane halkımdan herhangi biri, doktor tavsiyesi ile evde izolasyona girmişse,
Hane halkımdan herhangi biri Covid 19 pozitif biri ile temas etmişse,
Hane halkımdan herhangi biri Covid 19 test sonucunu bekliyorsa,
Hane halkımdan herhangi bir bireyde Covid 19 testinin pozitif çıkması halinde.

Personelimiz, pandemi süreci boyunca sosyal yaşamını kısıtlaması, kalabalık ortamlardan uzak durması, aile bireyi dahi olsa
herhangi bir hastalığı olan kişi ile yakın temas kurmaması yönünde yönlendirilmektedir.
AİLELERİMİZİN KORUNMASINA YÖNELİK UYGULAMALARIMIZ:

•

Hastayı tekrar Kuruluşe kabul etmeden önce, ailemizin, kurum olarak aldığımız evde uygulanması gereken Covid 19 önlemlerine
uyacağına dair taahhütname imzalaması gerekmektedir:

o
o

o

Bu taahhütname ekinde tarafıma sunulan hijyen kurallarına uyacağımı taahhüt ediyorum.
Aşağıdaki durumlarda Kuruluşa gelmeyeceğim ve Hastayımu da getirmeyeceğim:

▪
▪

Kendinizi hasta hissediyorsanız,

▪
▪

Son 14 gün içerisinde hane halkından herhangi biri riskli bölgelerden birine ya da birinden seyahat etmişse.

▪
▪
▪

Hane halkından herhangi biri, doktor tavsiyesi ile evde izolasyona girmişse,

Hane halkından herhangi biri kendini hasta hissediyorsa,
Hane halkından herhangi biri, riskli bölgeden gelen biri ile evde ya da ev dışında temas etmişse,
Hane halkından herhangi biri Covid 19 pozitif biri ile temas etmişse,
Hane halkından herhangi biri Covid 19 test sonucunu bekliyorsa,
Hane halkında herhangi bir bireyde Covid 19 testinin pozitif çıkması halinde derhal Kuruluşa bilgi vereceğim.

•

Çalışanımızın Covid 19 şüphesi ile testi yapılmışsa derhal Kuruluşa bilgi verilmesi zorunludur.

•

Bu olağanüstü süreçte, olağanüstü hassasiyetle çalışan Kuruluş personeline karşı anlayışlı, sabırlı ve nazik olunması
beklenmektedir.

•

Hastaların bırakılması/alınması sürecinde sosyal mesafe uyarıları dikkate alınacaktır.

•
•
•

Hastalarımızın bırakılıp alınma işlemlerini mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde tamamlamak hedeflenmelidir.
Hastayımuzun hazırlanması sürecinde dışarıda oluşabilecek kalabalıklarda sosyal mesafe kuralına uyulması elzemdir.
Hastaların ateşleri gün içinde iki kez (sabah Kuruluşe gelmeden ve akşam yatmadan önce) tarafınızdan ölçülecek ve sonuçları bir
çizelgeye kaydedilecektir. Kurumun talep etmesi halinde bu çizelge kuruma gösterecektir.

•

Hastaları Kuruluşden alıp eve gittiğinizde Hastayınuzla birlikte el yıkama rehberine uygun şekilde ellerinizi yıkamanız
gerekmektedir.

•
•

Kuruluşden eve dönen Hastaların yüzlerini de yıkamalarını desteklemeniz gerekmektedir.

•

Hava şartlarının elverdiği her gün Hastaları banyo yaptırmanız gerekmektedir.

•

Hastaların nevresimleri 60+ ısıda yıkanmalıdır.

•
•

Hastalarımız bu konularda bilgilendirilmektedir. Sizin de bu yönlendirmeyi destekleyici tutum sergilemeniz gerekmektedir.

Hastaların Kuruluşde giydiği giysileri her gün çıkartıp yıkamanız gerekmektedir.

Bu sürece dair aklınıza gelebilecek her türlü soruda, tavsiyenizde, talebinizde bizimle telefon yolu ile iletişime geçmeniz
beklenmektedir.

Yukarıda belirtilen tüm uygulamalar, yurt içi-yurt dışı güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiler ışığında, güvenli öğrenme ortamı
oluşturmak için tasarlanmış uygulamalardır. Bu uygulamalara titizlikle uymak hem Hastalarımız hem ailelerimiz hem de
personelimizin sağlık ve güvenliği için çok önemlidir. Pandemi sonrası rutinlerimiz fazlasıyla değişmiştir. Bu durum hem size hem
bize çok fazla iş yüklemektedir. Söz konusu Hastalarımızın sağlığı olunca, Kuruluş aile işbirliğini özveri ile sürdürebileceğimize
inancımız tamdır

