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İzolasyon odasına veya alanına girmeden önce:

Gerekli tüm malzemeleri alın.
Alkol bazlı el temizleyici veya sabun ve su ile ellerinizi iyice 
temizlediğinizden emin olun;
KKE’yi KKE malzemelerinin uygun yerleşimini sağlayacak ve KKE’yi 
kullanıp çıkarırken kendi kendine kontaminasyon ile kendi kendine 
inokülasyonu önleyecek sırada kullanın.
Şekil 1 ve 2’de KKE’nin kullanım sırası ve tüm gerekenler 
gösterilmektedir.

Tehlikeleri tespit ederek riski yönetin
Gerekli KKE’yi toplayın
KKE’yi nerede giyip çıkaracağınızı planlayın
Çalışma arkadaşınız var mı? Ayna?
Atıklarla nasıl ilgileneceğinizi biliyor musunuz?

Önlüğü giyin

1

Partikül respiratörünü veya tıbbı maskeyi takın; 
respiratör kullanıyorsanız kullanıcı mührünü kontrol 
edin

3

Göz korumasını (örn, yüz siperi/gözlük) takın (buğu 
giderici damla veya buğuya dirençli gözlük olarak 
dikkate alın). Kep (başlık) isteğe bağlıdır: kullanılmış 
olması durumunda, göz korumasından sonra takın

4

Eldivenleri giyin (manşetin üzerine)
5

2



KKE’NİN ÇIKARILMASI

İZOLASYON ODASINDAN/ALANINDAN ÇIKMA

KKE’yi giriş alanında çıkarın ya da giriş alanı olmaması durumunda, KKE’nin izolasyon
odası veya alanı dışındaki ortamı ve diğer insanları kontamine etmediğinden emin olun.

KKE’yi, kontamine olmuş KKE veya eller yoluyla kendi kendine kontaminasyonu veya
kendi kendine inokülasyonu önleyecek şekilde çıkarın. Genel ilkeler aşağıdaki gibidir:
Önce en çok kontamine olmuş KKE malzemelerini çıkarın;
Eldivenleri çıkardıktan hemen sonra ellerinizi temizleyin.
En son maskeyi veya partikül repiratörünü çıkarın (bantlardan tutarak ve çöp kutusuna
atarak);
Tek kullanımlık malzemeleri kapalı bir çöp kutusuna atın;
Yeniden kullanılabilir malzemeleri kuru (örn. dezenfektan çözeltinin bulunmadığı) kapalı
kaplara koyun; tüm KKE malzemelerinin gerekli olması durumda KKE’nin çıkarılma sırası
eldivenler (önlük tek kullanımlık ise eldivenler önlükle birlikte çıkarılabilir), el temizliği,
önlük, göz koruması, maske veya respiratör ve el temizliği şeklindedir.
Eldivensiz olarak kontamine KKE malzemelerine her dokunduğunuzda, alkol bazlı el temizleyici 
(tercihen) veya sabun ve su ile ellerinizi iyice temizleyin.

Kendiniz, diğerleri ve ortamı kontamine etmekten kaçının.
Önce en çok kontamine olmuş malzemeleri çıkarın.
Eldivenleri ve önlüğü çıkarın:
Önlüğü ve eldivenleri içten dışarı çıkararak sarın;
Eldivenleri ve önlüğü güvenli bir şekilde imha edin.

Ellerinizi temizleyin

1

Kepi (başlığı) çıkarın (giymişseniz).
Gözlükleri arkadan çıkarın.
Gözlükleri yeniden işleme alınması için ayrı bir kaba 
koyun.

3

Respiratörü arkadan çıkarın.
4

Ellerinizi temizleyin.

5

2

Kaynak: "INTERNATIONAL PULMONOLOGIST’S CONSENSUS ON COVID-19 "


