
Ege Üniversitesi Koronavirüs Komisyonu Kararları – 16 Mart 2020 8.00 

Katılımcılar: Tuncay Göksel, Yüksel Atay, Ali Veral, Bilgin Arda, Cemil Gürgün, Çağlar Uz, Murat Ersel, 
Rüçhan Sertöz, Raika Durusoy, Kutsal Turhan 

• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Mart 2020 tarihinde COVID-19 enfeksiyonunun pandemi 
olduğunu ilan etmiştir. YÖK tarafından 13 Mart 2020 tarih ve E.21113 sayıyla üniversitelere 
gönderilen yazıya istinaden Ege COVID-19 Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyonun başkanı 
rektör yardımcısı Kutsal Turhan’dır. Üyeleri Tuncay Göksel, Yüksel Atay, Ali Veral, Bilgin Arda, 
Cemil Gürgün, Çağlar Uz, Murat Ersel, Rüçhan Sertöz, Raika Durusoy, Candan Çiçek’tir. 
 

Bilgilendirme çalışmaları 

• Ege Üniversitesi televizyonu ve radyosunda bilgilendirici programların planlanması 
• Üniversite girişinde LED ekranlarda ve üniversitemizin tüm sosyal medya hesaplarında Sağlık 

Bakanlığı’nın afişlerinin paylaşılması 
• Kimlik.ege.edu.tr SSO sayfasında ve hastane.ege.edu.tr login ekranında Sağlık Bakanlığı’nın 

COVID-19 afişlerinin döndürülmesi 
• Hastane.ege.edu.tr’de Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi güncellenmesi  
• Ege.edu.tr ana sayfasında COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili bilgilendirme sayfası oluşturulması 
• Sağlık Bakanlığı afişlerinden aşağıda seçilenlerin basılıp kampüste tüm binalara asılması: 

o 14 kural 
o Virüsten korunmak elimizde 
o Ellerimizi yıkayalım sağlığımızı koruyalım 

 

Genel üniversite önlemleri 

• Acil ve zorunlu olanlar dışında tüm yüzyüze ve yakın temasın olduğu tüm toplantıların ve tüm 
kültür, sanat spor etkinliklerinin 3 hafta süreyle ertelenmesi, acil ve zorunlu olanların da ekte 
gönderilen DSÖ önerileri doğrultusunda yapılması. 

• Kütüphane, spor tesisleri, okuma salonları, öğrenci yemekhaneleri 3 hafta süre ile kapatılması 
• Dezenfeksiyon önlemleri: Çok kişinin dokunduğu/ damlacık sıçrayabilen yüzeylerin sık 

temizlenmesi 
• Yurtdışından dönen idari/akademik personel pasaportun yurda giriş damgasını fakülte 

sekreteri veya hastane müdürüne ileterek 14 gün boyunca zorunlu olarak idari izinli sayılması 
• Ateşi (38 C üzerinde), kuru öksürüğü ve halsizliği olanlar acil servise başvurmalı.  
• Herkesin ellerini su ve sabunla düzenli olarak yıkamasının önerilmesi, ayrıca bina/ birim 

girişlerine sabit otomatlarla el dezenfektanı yerleştirilmesi 
• Büfe, kantin, kafeterya gibi mekanlarda sadece alışverişin yapılıp çıkılması, kapalı mekanlarda 

oturulmaması. 
• Damlacık bulaş riski nedeniyle ibadethanelerin kapatılmasının önerilmesi 
• Üniversite içinde hizmet veren üç ambülansın personeline kişisel koruyucuların verilmesi. 

 

Hastane önlemleri 



• Hastane Afet Planı çerçevesinde hastanede enfeksiyonu önleme önlemleri alınmıştır. 
• Sağlık Bakanlığı önerileri doğrultusunda mesai saatlerinde hasta ziyaretleri yasaklanmıştır. 

Mesai sonrasında hasta başına 60 yaş altı bir kişinin ziyaret etmesine izin verilmektedir. 
Koronavirüs risk grubunda olanların (>60 yaş veya kronik hastalığı olanlar) ziyaret etmesi 
yasaktır. 

• Poliklinik bekleme alanlarında hasta yakınlarının beklememesi, randevu saatine/ sıra 
gelmesine yakın o bölgede bulunulması 

• Yanık servisi boşaltılıp COVID-19 şüpheli olguların ilk izolasyon alanı olarak tahsis edilmiştir. 
• Acil servise solunumsal belirtilerle başvuran hastalar Mavi Alan adı verilen ayrı bir alana 

alınmakta, maske verilmekte, muayeneleri ayrı olarak yapılmakta, olası vaka tanımına uyan 
hastalar negatif basınçlı odalarda izolasyona alınmaktadır. 

• Enfeksiyon hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları servislerindeki negatif basınçlı odalar, COVID-19 
şüpheli olgular için izolasyon odası olarak ayrılmıştır. 

• COVID-19 enfeksiyonu kanıtlanan olgular, Sağlık Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda Suat 
Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi veya Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk 
edilecektir. 

• Tüm polikliniklerde tedavi gerektirmeyen rutin kontrollerin uygun olgularda Mayıs ayı ve 
sonrasına ertelenmesi 

• Poliklinik hastalarından uygun olanlarda aciliyet gerektirmeyen ileri tetkiklerin Mayıs ve 
sonrasına ertelenmesi 

• Polikliniğe gelen hastalardan uygun olanların refakatçi olmadan, sadece kendisinin gelmesi 
• Tüm poliklinikler yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde çalışmaya devam edecektir. 

Poliklinik hastalarının acil servise sevk edilmesi uygun değildir. 
• Bugün itibariyle İzmir’de kanıtlanmış hasta olmaması nedeniyle elektif girişim/ ameliyatlara 

ikinci bir bildirime kadar devam edilmesi 
• Acil serviste işlemleri devam eden hastaların tetkiklerin uzatılmadan bir an önce 

sonuçlandırılması, taburcu ve yatış kararlarının hızla verilmesi 
• Sağlık Bakanlığı’ndan tarihi geçen ilaç raporlarının geçerli sayılacağı kararı geldiği için ilaç 

raporu yenilemek için hastaneye başvurulmaması 
• Genel yemekhanede sandalyeler bir masaya iki çapraz sandalye şeklinde seyreltilecek, yemek 

dağıtım saat aralığı 11.30-14.30 arasına genişletilecek, üç vardiya halinde yenecek, 
organizasyonu beslenme hizmetleri yapacak ve duyurusu yapılacaktır.  

• Akşam tüm personele kliniklerinde yemek dağıtımı yapılacaktır, Acil servis yemekhanesinde 
sadece acil serviste görevli personel yemek yiyecektir. Diğer personeller genel personel 
yemekhanesine yönlendirilecektir. 

• Ege COVID-19 Komisyonu, hastaneyle ilgili hızlı kararlar alınabilmesi için başhekimliği, Diş 
Hekimliği Fakültesi ile ilgili kararlarda fakülte yönetimini yetkili kılmıştır. 
 
 

• Cumhurbaşkanlığı, YÖK ve Sağlık Bakanlığı’ndan yapılacak duyuruların anlık olarak 
takibedilerek kararlar gereğinde revize edilecektir. 

  


