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1. Amaç
Bu dokümanın amacı COVID-19 salgınında TED Üniversitesi öğrenci yurtlarında konaklayan
öğrencilerin olası risklerden korunmasına yönelik izlenecek sağlık süreçlerinin belirlenmesidir.
2. Kapsam
Bu doküman TED Üniversitesi öğrenci yurtlarında konaklayan öğrencileri kapsamaktadır.
3. Tanımlar
Sağlık Merkezi: TED Üniversitesi E blokta bulunan ve sağlık hizmeti veren birimdir.
Yurt Pandemi Sorumlusu: Sağlık merkezi ile koordinasyonu sağlayan, belirti gösteren
öğrencinin sağlık merkezi personeli yönlendirmeleri doğrultusunda izolasyonunu ve en yakın
sağlık kuruluşuna yönlendirilmesini ve takibini sağlayan kişidir.
Sağlık Kuruluşu: Hastane, klinik, poliklinik isimleri altında Sağlık Bakanlığının ilgili ruhsat ve
kararları ile tanınmış farklı alanlarda sağlık hizmeti veren kamu özel ya da vakıf ticari kişilikleridir.
PCR Testi: Sağlık kuruluşu tarafından COVID-19 tanı ve teşhisi için yapılan testlerdir.
Hızlı Tanı Testi: Sağlık merkezi veya sağlık kuruluşu tarafından COVID-19 ön tanısı için yapılan
testlerdir.
Olası Vaka: COVID-19 şüphesi ve şikâyetleri ile sağlık merkezine başvuran ve bir sağlık
kuruluşuna yönlendirmiş vakalardır.
Vaka: COVID-19 pozitif olarak tespit edilen, tedavi ve filyasyon için ilgili sağlık kuruluşlarına
gerekli bilgilendirme yapılan vakalardır.
İzolasyon: COVID-19 şüphesi taşıyan öğrencinin takibi ve yönlendirilmesi sürecidir.
Karantina: COVID-19 pozitif olarak tespit edilen vakalara ilgili sağlık kuruluşlarınca yapılan
uygulamalardır.
Yakın Temas: Aşağıdaki durumlar yakın temaslı olarak kabul edilir:


COVID-19 vakası ile aynı odayı paylaşan öğrenciler,



COVID-19 vakası ile aynı kapalı ortamda (oda, ortak alan vb.) 1 metreden yakın ve 15
dakikadan daha uzun süre bir arada kalan kişiler,



COVID-19 vakası ile aynı araçta 15 dakikadan fazla süre seyahat eden yolcular,



COVID-19 vakası ile aynı kapalı ortamda maskesiz olarak bulunanlar.

Temas: Aşağıdaki durumlar temaslı olarak kabul edilir:
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COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda maskeli olarak 1 metreden uzak mesafede ve 15
dakikadan kısa sürede bulunan kişiler.

Temassız: COVID-19 vakası ile yukarıda tanımlanan yakın temas, temas durumları dışında kalan
tüm kişiler temassız kabul edilir.
4. Uygulamalar
a. COVID-19 Belirtileri Halinde Takip Edilecek Adımlar


Aşağıda yer alan linkte belirtilen COVID-19 belirtisine sahip öğrenci, yurtta ise maskeli
olarak belirlenen izole odaya yönlendirilir. Yurdun dışında ise Yurt Pandemi Sorumlusu
tarafından yapılan telefon görüşmesi sonucu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/covid-19-rehberi/COVID-19_REHBERI_GENEL_BILGILER_EPIDEMIYOLOJI_VE_TANI.pdf



Durumun Yurt içinde ortaya çıkması durumunda Yurt Pandemi Sorumlusu sağlık merkezi
personelini bilgilendirir ve sağlık merkezi personelinin değerlendirmesi sonucunda öğrenci
en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilir.



Sağlık kuruluşundan alınan tanı ile ilgili durumu bildirir rapor, öğrenci tarafından Yurt
Pandemi Sorumlusuna iletilir ve bu süreçte gerekli bilgi güncellemeleri yapılır. Sağlık
kuruluşunun teşhis ve tanısı doğrultusunda verilen sağlık raporları konusunda ilgili
mevzuat uyarınca işlemler yapılır.



Sağlık kuruşu tarafından yapılan PCR sonuçlarının;
o Negatif çıkması halinde, Yurt Pandemi Sorumlusu tarafından öğrenci takibe alınır.
o Pozitif çıkması ve COVID-19 teşhisi halinde, ilgili sağlık kuruluşlarının takibinde
yurtta özel olarak ayrılmış odada karantina süreci başlatılır



Karantina sürecinde öğrencinin odasından çıkması yasak olup, odaya ziyaretçi de kabul
edilmez. Öğrencinin ihtiyaçları odasında sağlanır ve sağlık kuruluşundan gelen ekiplerin
yönlendirmesi doğrultusunda süreci izlenir.



Karantina sürecinin sonunda, öğrencinin sağlığına kavuştuğunun kesin olarak anlaşılması
üzerine karantina sürecinin sonlandırılması kararı ilgili sağlık kuruluşu tarafından verilir,
Yurt Pandemi Sorumlusu tarafından gerekli işlemler yapılır ve sağlık merkezi
bilgilendirilir.
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b. COVID-19 Hastası ile Yakın Temas ve Temas Halinde Takip Edilecek Adımlar


Yapılan PCR testi sonucu COVID-19 tanısı kesinleşmiş öğrenci ile yapılan görüşmede
verdiği beyana göre; temas ve yakın temasta bulunduğu öğrenciler tespit edilir. İletişim
bilgileri kayıt altına alınır.
o Yakın temas durumunda “4.a. COVID-19 Belirtileri Halinde Takip Edilecek
Adımlar” uygulanır. PCR testi sonucunun negatif çıkması halinde karantina süreci
takip edilir.
o Temas durumunda ateş vb. semptomları varsa öğrenci en yakın sağlık kuruluşuna
yönlendirilir. Sağlık kuruluşu tarafından PCR testi yapılması ve sonucunun,
▪ Pozitif çıkması durumunda “4.a. COVID-19 Belirtileri Halinde Takip
Edilecek Adımlar” uygulanır.
▪ Negatif çıkması halinde; kişiye genel salgın uygulamaları hatırlatılır,
özellikle toplumda sosyal mesafe kuralına uyması, maske takması ve el
hijyeni başta olmak üzere kişisel hijyen kurallarına dikkat etmesi hatırlatılır.
Kişinin kendisini COVID-19 belirtileri gelişimi açısından takip etmesi,
belirtilerden birinin gelişmesi durumunda “4.a. COVID-19 Belirtileri
Halinde Takip Edilecek Adımları” uygulaması talep edilir.

5. Yurt Kuralları


Yurtlarda Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rehberlere göre uygulamalar yapılır. Yurtların
bağlı

bulunduğu

Üniversite

tarafından

COVID-19

salgınına

yönelik

yapılan

düzenlemelerin yurtlarda uygulanması mümkün olanlarının tamamı yurtlarda uygulanır.


Öğrenci yurda giriş yaptığı andan itibaren, COVID-19 salgını tedbirleri ile ilgili Yurt
Yönetimi tarafından alınan tüm kararlara eksiksiz uymak zorundadır.



Pandemi süresince kararlara uymayan öğrenciler hakkında disiplin işlemleri uygulanır.



Yurda girişte/çıkışta ve ortak alanlarda maske takmak zorunludur.



Her öğrenci kendi maskesini, el dezenfektanını / kolonyasını kendisi temin etmekle
yükümlüdür.



Yurda giriş saatleri, gerek görülmesi durumunda Yurt Yönetimi tarafından değiştirilebilir kısıtlanabilir.
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Pandemi süresince öğrencilerin geç giriş ve evci izinlerinde Yurt Yönetimi tarafından
kısıtlama yapılabilir.



Ayrı odada kalan öğrencilerin bir araya gelmesi, odalarda toplanması ve odadan odaya
geçişleri pandemi önlemleri çerçevesinde yasaktır.



Pandemi sürecince yurtlara misafir kabulü yapılamayacaktır.



Pandemi süresince oda değişikliği mümkün değildir.



Pandemi süresince yurtta grup toplantısı veya etkinlik yapılması kesinlikle yasaktır.



Yurda giriş yapacak öğrencilerin fazla eşyaları kabul edilmeyecektir.



Kurye, kargo görevlisi vb. kişiler yurt içerisine alınmayacak olup, teslimatlar dış kapıda
yapılacaktır.



Çalışma salonlarında öğrencilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesi yasaktır.



Çalışma salonlarında oturma düzeni yüz yüze olmayacak, çapraz şekilde olacaktır.



Bütün ortak alanlarda fiziki mesafe kuralına uygun hareket edilecektir.

6. Öğrenci Kabulüne İlişkin Hususlar
a. Yurt Dışından Gelen Öğrencilerin Yurda Kabulü


Yurt dışından gelecek tüm yabancı uyruklu öğrencilerden son 72 saatte yapılmış PCR testi
istenir.
o PCR test sonucunun ibraz edilmemesi halinde öğrenci karantina bölümüne alınarak
PCR testi yaptırması için sağlık kuruluşuna yönlendirilir. PCR testi sonucunun
negatif olması halinde yurda kabul işlemi yapılır, pozitif olması halinde “4.a
COVID-19 Belirtileri Halinde Takip Edilecek Adımları” izlenir.
o PCR test sonucunun ibrası halinde öğrencinin yurda girişi sırasında güvenlik
görevlisi tarafından ateş ölçümü yapılır ve sonucu kayıt altına alınır.



Öğrencinin HES sistemine girişi ve süresiz HES kodu alması sağlanır. Ardından öğrencinin
sağlık bilgi formunu doldurması talep edilir. Bu işlemlerin tamamlandığı bilgisi Yurt
Pandemi Sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra yurda girişi yapılır.
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b. Türkiye’de Yaşayan Öğrencilerin Yurda Kabulü


Yurda kabul için öğrenciler tek tek bilgilendirilir. Her bir öğrencinin kabulü yurt yönetimi
tarafından duyurulacak elektronik randevu sistemi kullanılarak belirlenen gün ve saat
aralığında yapılır.



Öğrencinin yurda girişi sırasında güvenlik görevlisi tarafından ateş ölçümü yapılır ve
sonucu kayıt altına alınır.



Öğrencinin HES sistemine girişi ve süresiz HES kodu alması sağlanır. Ardından öğrencinin
sağlık bilgi formunu doldurması talep edilir. Bu işlemlerin tamamlandığı bilgisi Yurt
Pandemi Sorumlusu tarafından onaylandıktan sonra öğrencinin yurda girişi yapılır.

7. Diğer Hususlar


Vaka tespitlerinde öğrencilerin kaldığı odalar ve temas ettiği fiziki alanlar dezenfekte edilir.



Vaka sonuçları sağlık merkezi personelinin gözetiminde Yurt Pandemi Sorumlusu
tarafından ayrı bir defterde kayıt altına alınır.



Pozitif sonuçlar ve pozitif sonuçların takip süreci 6698 sayılı KVKK ile uyumlu olarak iç
paydaşlar, öğrencinin velisi ve öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğrenim kurumu ile
paylaşılır.



İzolasyon süreci sona erdirilen TEDÜ öğrencilerine sağlık ve psiko-sosyal destek verilmesi
amacıyla Üniversite tarafından yakın takibi yapılır.

İşbu Acil Durum Uygulama Planı Yurt Öğrenci Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır.
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