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BİLGİLENDİRME: 

Çin'in Hubei Eyaleti, Vuhan şehrinde, 31 Aralık 2019'da nedeni bilinmeyen zatürre vakaları bildirilmiştir. 

Vakalarda ateş, nefes darlığı ve zatürre ile uyumlu bulgular tespit edilmiştir. Hastalık, insandan insana bulaşma 

özelliği nedeniyle hızla yayılmıştır ve yayılmaya devam etmektedir. Pandemi hastanesi olmamız nedeniyle Covid-

19 virüsü bulunan hasta (tetkik/teşhis/tedavi için) kabul edilmekte ve tedavisi devam eden hastalarımız 

bulunmaktadır. Bilinen Covid-19 PCR pozitif(+) ya da şüpheli PCR negatif(-)  olan vakalar hastanemizce 

hazırlanmış özel pandemi kliniklerinde yatmaktadır. Hastanemizdeki tüm çalışanlar COVİD-19 enfeksiyonu 

açısından takip edilmektedir. Tüm önlemlere rağmen COVİD-19 enfeksiyonun size hastanızdan, diğer 

hastalardan, sağlık çalışanlarından veya hastane ortamından bulaşmayacağı garantisi söz konusu edilemez. 

Hastanemizde, Halk Sağlığı Genel müdürlüğü tarafından yayımlanan “COVID-19 Pandemisinde Normalleşme 

Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma Rehberinde” izin verilen durumlar haricinde hasta refakatçisi ve 

ziyaretçisi kabul edilmemektedir. Hastane ziyareti için saat 18:00-20:00 saatleri arasında  sadece hastanede 

yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin hastaneye gelmesine izin verilmektedir. 
Hastanemize ziyaretiniz esnasında hasta odasına giriş-çıkış kesinlikle yasaktır. Hastanıza ait getirdiğiniz 

ihtiyaçlar  A ve B Blok girişlerinde bulunan  görevli personel tarafından  alınarak hastanıza ulaştırılacaktır.  

ZİYARETÇİ  KURALLARI 

• Görevli sağlık personelinin bilgisi ve izni olmadan hastanıza refakat veya ziyarette bulunamazsınız. 

• Yoğun bakım ünitelerimizde ziyaret kesinlikle yasaktır. 

• Ziyaret öncesi hastaneye girmeden mutlaka cerrahi maske takınız. Gerekli olan durumlarda sağlık personelinin 

önerisiyle kişisel koruyucu ekipman(maske,bone,önlük…vb)giyiniz. 

• Ziyaret öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayınız. 

• Kişilerle aranızda sosyal mesafenin korunmasını sağlamalısınız. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan 

kaçınmalısınız. 

• Hastalarımızın sağlığı ve tedavilerini kötü yönde etkilememesi için yiyecek kabul edilmemektedir. 

• Hastanemizde enfeksiyon riski ve çocukların psikolojik olarak olumsuz etkilenmemesi için 12 yaşın altındaki 

çocukların hasta ziyaretlerinde bulunmamaları gerekmektedir. 

• Enfeksiyon kapma riskine karşı ziyaretçilerin hastaya ait eşyaları kullanmaması, hasta yataklarına oturmaması 

gerekmektedir. 

• Solunum sekresyonu içeren mendilleri açıkta bırakmamalısınız, naylon bir poşet içerisinde, poşetin ağzını 

kapatarak uygun çöpe atmalısınız. 

• Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı ve sonrasında mendili 

çöpe atmalısınız. Mendil yoksa dirseğinizin iç kısmını kullanmalısınız 

• Hastalarımızın tedavi ve muayene işlemleri sırasında hasta mahremiyetine özen gösterilmeli ve ziyaretçiler 

odadan çıkmalıdır.  

• Hastalarımızın ziyareti tıbbı nedenlerle hekimi tarafından yasaklandıysa ziyaret konusunda ısrar edilmemelidir.  

• Hastalarımızı enfeksiyondan/alerjiden korumak amacıyla hasta odalarına canlı çiçek kabul edilmemektedir. 

• Nezle ve soğuk algınlığı gibi bulaşıcı hastalıkların varlığında hasta ziyareti sakıncalıdır.  

• Hasta odalarında bulunan tuvalet, duş, havlu, bardak gibi hastaya ait alanları / eşyaları kullanmayınız. Hasta 

ziyaretçileri genel kullanıma açık tuvalet ve lavaboları kullanmalıdır.  
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• Ziyaretçiler; hastanede tütün, sigara ve alkollü madde kullanamazlar, kullananlar hakkında  4207 sayılı Tütün 

Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun gereği işlem yapılır. 

• Gürültü yapmayınız, yüksek sesle konuşmayınız. 

• Hastaneye ve hastalara ait tıbbi cihazlara dokunmayınız.   

• Bir hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi alınmamaktadır. Hasta ziyaretleri 5 dakikadan fazla 

olmamalıdır. Aynı hasta için aynı anda ikiden fazla ziyaretçi olması hasta ve ziyaretçi sağlığını olumsuz yönde 

etkileyeceğinden ziyaretçi sayısına ve ziyaret süresine uyunuz. 

• Hasta ziyareti esaslarına uyulmasında kontrol yetkisi; nöbetçi şef, nöbetçi hekim, servis çalışanları, hastane 

güvenlik görevlisi, nöbetçi memurdadır. 

• Hastanemizi temiz tutunuz. Çöplerinizi evsel atık kutularına atınız. Tuvaletleri ve lavaboları temiz kullanınız. 

• Şüpheli bir durum ya da şahısla karşılaştığınızda mutlaka ilgili servis sorumlusunu bilgilendiriniz ve güvenlik 

görevlilerinden yardım isteyiniz. 

• Elektrik düğmeleri ve muslukları açık bırakmayınız. 

• Ziyaret saati dışında ziyaret taleplerinde bulunmayınız. Güvenlik çalışanlarımız bu kuralları uygulamak 

zorundadır. Ziyaret saatleri hastaların bakım-tedavi, yemek-dinlenme ve hastanenin kalabalık olmayan  

zamanlarına göre ayarlanmıştır. Ziyaretçilerin hastane ziyaret kurallarına uyması; tedavilerin aksamaması, 

hasta mahremiyeti ve hasta-ziyaretçi güvenliği açısından son derece önemlidir. 

• Öneri, teşekkür ve şikâyetlerinizi “Hasta Hakları Birimi, Dilek-Öneri kutuları” ve https://sekadh.saglik.gov.tr/ 

Web Sayfamızdaki “Şikayet ve Öneriler” sekmesindeki Hasta Öneri ve Şikayetleriniz kısmından iletebilirsiniz. 

• Özellikli hasta gruplarının bulunduğu bölümlerde de yukarıdaki ziyaretçi kuralları geçerlidir. 

• Herhangi bir sıhhi ve tıbbi sakınca olmadıkça kurumlara yatan tutuklu ve hükümlüler Cezaevi 

Yönetmeliğine uygun olarak haftada bir gün 10 dakika ziyaret edilebilirler. Bu ziyaret saatinde 

cezaevinden lüzumuna göre erkek veya kadın bir memur veya gardiyan kuruma gelerek ziyaretçileri 

görür, üzerlerini arar ve ziyaret talebinin uygunluğuna karar verir. Sağlık tesisi yönetimi, tutuklu ve 

hükümlüleri ve gelen ziyaretçileri seçme ve araştırma yönünden sorumlu tutulmaz. Bunun sorumluluğu 

cezaevi görevlisine aittir. Hastanemizde yatarak tedavi gören hükümlü ve tutuklular tedaviyi yapan 

hekimin uygun görmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığının izni ile iç güvenlik görevlilerinin nezaretinde 

ziyaret edilebilecektir. 

• Hastanemizde çocuk hasta bulunmamakla beraber olması durumunda pandemi nedeniyle kardeş ve 

arkadaş ziyaretlerine izin verilmeyecektir. 

• Sağlık tesisimizde yatmakta olan Covid-19 PCR pozitif(+) ya da şüpheli PCR negatif(-)  olan hastanız için her 

gün  08:00-12:00 arasında 0262 322 30 00 ve 0262 322 30 50 numaralarını arayarak kendi kimlik, iletişim 

bilgilerinizi belirterek bilgi talep kaydı oluşturabilirsiniz. Bilgilendirme hastanın birinci derecede yakınlarına 

yapılacaktır. Oluşturulan bilgi talep kaydı sonrası Sosyal Hizmet Uzmanlarımız hastanızın hekimiyle görüşerek 

hastanızla ilgili en güncel bilgileri 13:30 itibari ile kayıt sırasına göre sizlere verecektir…. 

BU KURALLAR HASTALARIMIZA DAHA İYİ HİZMET VEREBİLMEK İÇİNDİR. GEREKLİ HASSASİYETİ 

GÖSTERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE SAĞLIKLI GÜNLER  

DİLERİZ…. 

https://sekadh.saglik.gov.tr/

