COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE LABORATUVAR ÇALIŞANLARI İÇİN SAĞLIK GÖZETİMİ
MARUZİYET/TEMAS SONRASI İZLEM (12.04.2020 Tarihli Geçici Doküman)

!!

KLİMUD Laboratuvar Güvenliği Çalışma Grubu tarafından hazırlanan bu döküman güncel bilgiler doğrultusunda güncellenecektir. Bu
döküman ulusal ve uluslararası düzenlemelerindeki bilgi ve önerileri içermektedir.

)
Sağlık kurum yönetimi COVID-19 pandemi süreci boyunca tüm laboratuvar çalışanları için
mühendislik ve yönetsel önlemler yanı sıra asgari önerilen KKE’nı temin etmelidir. Ayrıca
risk değerlendirmesi temelli yaklaşımla göz koruması (gözlük, yüz siperi gibi) ve ek solunum
koruması ekipmanları (N95 ve tıbbi maske gibi) çalışanların gereksinimi doğrultusunda
sağlamalı ve çalışanlara yönelik KKE kullanımı konusunda gerekli eğitimleri düzenlemelidir.

GENEL UYARI

Sağlık gözetimi çalışma ortamı, işin niteliği ve çalışanın bireysel özellikleri gözetilerek
kişiselleştirilmelidir.

ILO “ILO Standards and COVID-19 (coronavirus)” dökümanında:
COVID-19 hastalığı ve ilişkili travma sonrası stres bozukluğu, mesleki maruziyetle
gerçekleşmesi durumunda meslek hastalıkları olarak düşünülebileceği belirtilmiştir. Bu
koşullardan muzdarip olan ve işle ilgili faaliyetlerden dolayı iş göremez duruma gelen
çalışanların nakit tazminat ve tıbbi ve yardımcı bakım hakkına sahip olmaları gerektiği
belirtilmiştir. Ayrıca işle ilgili faaliyetler sırasında COVID-19'dan ölenlerin bakmakla yükümlü
oldukları aile bireylerinin (eşler ve çocuklar) cenaze yardımı veya tazminatın yanı sıra nakit
yardım veya tazminat alma hakkına sahip oldukları belirtilmiştir.

COVID-19 ve
MESLEK HASTALIĞI

COVID-19 Teması Olan Laboratuvar
Çalışanları İçin Temas Risk
Değerlendirmesi

Sağlık Bakanlığı “COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının
Değerlendirilmesi” Algoritması

Laboratuvar çalışanının COVID-19 kuşkulu veya
pozitif hasta örneği ile riskli teması/maruziyeti
durumunda ilgili birimlere bildirim yapıldıktan
sonra gerekli klinik değerlendirme ile
temas/maruziyet tipine özel risk değerlendirmesi
temelinde “yüksek, orta ve düşük” risk kategorisi
belirlenmelidir.
Temas/maruziyet sonrası izlemin Kurum Çalışan
Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve Sağlık Bakanlığı
tarafından güncellenen “COVID-19 teması olan
sağlık çalışanlarının değerlendirmesi”
algoritmalarına göre yapılması önerilir.
Temas/ maruziyet sonrası COVID-19 tanısı
kesinleşen laboratuvar çalışanlarının iş kazası
bildirim sistemi üzerinden iş kazası bildirimlerinin
yapılması hak kazanımları ve hukuki süreçler için
önemlidir.
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https://www.ilo.org/global/standards/WCMS_739937/lang--en/index.htm
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---iloankara/documents/genericdocument/wcms_739589.pdf

