
COVID19’un yüksek bulaşıcılığı ve dayanıklı bir virüs olması nedeniyle  sağlık 

çalışanlarını da üst düzey korunma önlemleri almaya yöneltti. Hem maske, bone, tulum 

eldiven gibi ekipmanların tipine göre koruma oranları mevcuttur hem de yapılacak işleme 

göre bu ekipmanların seçilmesi son derece önemlidir. Bu yazı bu konu temelinde son derece 

etkili bir yayın olarak karşımıza çıkıyor. 

COVID-19: Halk Sağlığı İngiltere Enfeksiyon Açısından Risk Altında Olan Tüm Hastalar İçin 

Kişisel Koruyucu Ekipman Önerilerini Genişletti 

Kişisel koruyucu ekipman kullanımına ilişkin yeni yönergelere göre, göz koruması ve 

sıvıya dayanıklı cerrahi maskelerin kullanımı COVID-19 riski bilinmeyen hastanın yüz yüze 

değerlendirmesini yapan sağlık çalışanları tarafından potansiyel kullanımı önemli ölçüde 

genişletiliyor. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda İngiltere Halk Sağlığı birimi bir 

kılavuz yayınladı. Hastanelerde, birinci basamak acilde görevli personel veya  yüksek riskli 

semptomları olmayan hastaları değerlendiren veya COVID-19 tanısı almış hastayı tedavi 

etmekte olan personel önlük giymeli, cerrahi maske takmalı, göz koruyucu ekipman 

kullanmalı ve damlacık riskinin olduğu düşünülen bölgelerde eldiven kullanmalı. Bu değişiklik 

Corona Virüsün artık yaygın olduğu gerçeğini yansıtıyor ve biliyoruz ki doktorların semptomu 

olsun olmasın riskli hastalarla karşılaşma ihtimali çok daha yüksek.  

Kılavuza göre  sağlık personelinin kendileri veya bakım yaptıkları kişiler için bir risk 

olduğu bilindiği için göz koruması olan veya olmayan sıvı geçirmeyen cerrahi maske takması 

gerekmektedir. COVID-19 tanısı olan veya şüphesi olan hastalarla aerosol teması olan 

klinisyenler sadece göz koruması değil, tam yüz siperleri veya siperlikler kullanmalı.  

Rehberde ayrıca maskelerin, göz korumasının ve önlüklerin her hastada değiştirilmeye ihtiyaç 

olmadığı, bir servis turunda değiştirilmeden  kullanılabileceği belirtilmiş. Her hasta teması 

için değiştirilmeye ihtiyaç duyulmaz çünkü koruyucu ekipmanların sürekli giyip çıkarmak 

maruziyeti arttırabilir. 

 

Kişisel Koruyucu Ekipman Çeşitleri 

• FFP3 (filtreleme yüzü) solunum maskeleri havadan taşınan partiküllerin en az% 99'unu  filtreler 
• FFP2 ve N95 solunum maskeleri partiküllerin% 94 ve% 95'ini filtreler  eğer FFP3 maskeleri yoksa kullanılır 
• Sıvıya dayanıklı cerrahi maskeler (tip IIR), damlacıklara karşı koruyucu bariyer oluşturur 
• Göz ve yüz koruması sıvıya dayanıklı cerrahi maskeile sağlanabilir.Entegre vizör, tam yüz siperi veya veya 
polikarbon  gözlük kullanılabilir 
•Sıvıların şıcrama riskine karşı ya da üniformaların yıpranma ihtimaline karşı:  Uzun kollu, tek kullanımlık, sıvı 
geçirmeyen önlükler ,tek kullanımlık plastik önlük 
• Sıvıya dayanıklı olmayan önlükler kullanılıyorsa, altına tek kullanımlık plastik önlük giyilmelidir. 
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DURUM MASKE  ÖNLÜK GÖZ KORUMASI  ELDİVEN 

Şüpheli, ya da tanı almış COVID-
19  hastasıyla ya da sürekli 
COVID-19 bulaştıcılığı olan 
durumda aerosol teması 

FFP3  maske Uzun kollu, tek 
kullanımlık, sıvı 
geçirmeyen önlük 

Tam yüz siperi veya 
vizör 

Tek kullanımlık 
eldivenler 

Konsultasyondan önce 
belirlenemeyen COVID-19 riski 
olan hastayla yüz yüze 
değerlendirme ya da direkt 
bakım 

 
Sıvı geçirmeyen 
cerrahi maske 

 
Önlük 
 

 
Göz koruması 

 
Tek kullanımlık 
eldivenler 

 
Yüksek riskli olup akut yatarak  
tedavi gören hastalarla düzenli 
aerosol teması  

 
FFP3 maske 

 
Uzun kollu, tek 
kullanımlık, sıvı 
geçirmeyen önlük 
(sıvı geçiren önlük 
kullanılıyorsa altına 
tek kullanımlık  
plastik önlük 
kullanılmalı) 
 

 
Göz koruması 

 
Tek kullanımlık 
eldivenler 

Şüpheli veya teyit edilmiş 
COVID-19 hastası olup yataklı 
tedavi görülen birim(bakım 
vermeyen)  

 
Sıvı geçirmeyen 
cerrahi maske 

 
Uygulanmaz 

 
Uygulanmaz 

 
Uygulanmaz 

Şüpheli veya teyit edilmiş 
COVID-19 hastası olup yataklı 
tedavi görülen birim(direkt 
bakım verilen) 

 
Sıvı geçirmeyen 
cerrahi maske 

 
Önlük 

 
Göz koruması 

 
Tek kullanımlık 
eldivenler 

Tanı almamış ya da şüphe 
tanımlanmamış yatan hasta ile 
temas 

Yerel risk 
değerlendirmesi 

Yerel risk 
değerlendirmesi 

Yerel risk 
değerlendirmesi 

Yerel risk 
değerlendirmesi 

Acil veya akut girişler, olası 
veya 
onaylanmış vakalar (veya yerel 
riske maruz kalan tüm 
vakaların 
değerlendirilmesi) 

Sıvı geçirmeyen 
cerrahi maske 

Önlük 
 

Göz koruması Tek kullanımlık 
eldivenler 

Muhtemel veya teyit edilmiş 
vakaların transferi 

Sıvı geçirmeyen 
cerrahi maske 

Önlük 
 

Yerel risk 
değerlendirmesi 

Tek kullanımlık 
eldivenler 

Aerosol bulaşı olmayan 
ameliyathaneler, olası veya 
doğrulanmış vakaların tedavisi 
 (veya yerel risk 
değerlendirmesine tabi tüm 
hastalar) 
 

Sıvı geçirmeyen 
cerrahi maske 

Yerel risk 
değerlendirmesi 

Göz koruması Standart IPC 
prosedürü 

Muhtemel ya da tanı almış 
vakalara ya da lokal risk 
değerlendirilmesine tabi 
hastalara yoğun servis hizmeti 
(Aerosol bulaşı olmayan veya 
ameliyathane dışında) 
 

Sıvı geçirmeyen 
cerrahi maske 

Uzun kollu, tek 
kullanımlık, sıvı 
geçirmeyen önlük 

Göz koruması Tek kullanımlık 
eldivenler 

Muhtemel ya da tanı almış 
vakalara primer bakım(ya da 
lokal risk değerlendirmesine 
tabi tüm hastalar) 

Sıvı geçirmeyen 
cerrahi maske 

Önlük Göz koruması Tek kullanımlık 
eldivenler 



 

 

 


