


COVID-19
KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN 
GİYME VE ÇIKARMA TALİMATI

1. AMAÇ

Koruyucu ekipmanın uygun şekilde giyilmesi ve çıkarılmasını sağlayarak bu ekipmanlara bağlı kontaminasyonların önlenmesidir.

2. KAPSAM

Tanı, tedavi, bakım ve teknik servis uygulamaları yapan tüm birimleri ve bu birimlerde çalışanları kapsar.

3. KISALTMALAR

KKE: Kişisel Koruyucu Ekipman

4. TANIMLAR

Tanım yoktur.

5. SORUMLULAR

Hastane Başhekimi
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü/Müdür Yardımcısı
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
Kalite Yönetim Direktörü
Birim Sorumluları

6. UYGULAMA

KKE giyilmeden önce el hijyeni sağlanmalıdır.

6.1. Kişisel Koruyucu Ekipmanın Giyilmesi 

1. Önlük 

• Gövdeyi boyundan dizlere kadar ve bileklerin sonuna kadar kolları örtecek şekilde giyin ve arkadan sarın.
• Boyun ve bel arkasından bağlayın.

2. Maske veya N95 / FFP2 Maske

• Baş ve boyunun ortasında ipleri veya lastikleri sabitleyin.
• Burun köprüsüne esnek bandı oturtun.
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3. Gözlük veya Yüz Koruyucu

4. Eldiven

• Yüzün ve gözlerin üzerine yerleştirin ve tam oturacak şekilde ayarlayın.

• İzolasyon önlüğünün bileklerini kapatacak şekilde giyin.

6.2. Güvenli Şekilde Kişisel Koruyucu Ekipmanın Çıkarılması

Maske / N95 / FFP2 maske dışında, giyilen tüm KKE’yi hasta odasından çıkmadan önce çıkarın. Hasta odasından çıkıp kapıyı kapattıktan sonra 
maske / N95 / FFP2 maskeyi çıkarın.

1. Yöntem

   1. Eldiven

Eldivenlerin dışı kontaminedir!
• Eldivenleri çıkarırken elleriniz kontamine olursa, hemen ellerinizi yıkayın ya da alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın.
• Eldivenli eli kullanarak diğer eldivenli elin avuç içi kısmından tutun ve eldiveni çıkarın.
• Eldivenli elinizle diğer elinizden çıkardığınız eldiveni tutun.
• Parmaklarınızı eldivenli elinizin bilek kısmına geçirerek ilk çıkardığınız eldivenin üstüne doğru eldiveni çıkarın.
• Eldivenleri kapalı bir tıbbi atık kutusuna atın.

2

• Yüze ve çenenin altına sıkıca oturtun.
• N95 / FFP2 maske yüze uyumunu kontrol edin.
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2. Gözlük veya Yüz Koruyucu

3. Önlük

4. Maske veya N95 / FFP2 Maske

Gözlüklerin veya yüz koruyucunun dış kısmı kontaminedir!
• Gözlük veya yüz koruyucuyu çıkarırken elleriniz kontamine olursa, hemen ellerinizi yıkayın ya da alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın.
• Gözlük veya yüz koruyucuyu baş bandını veya kulak kısımlarını arkadan tutarak yukarıya doğru çıkarın.
• Tekrar kullanılabilir ise işlenmesi için ayarlanmış bir muhafaza yerine koyun. Değilse, kapalı bir tıbbi atık kutusuna atın.

Önlüğün önü ve kolları kontaminedir!
• Önlüğü çıkarırken elleriniz kontamine olursa, hemen ellerinizi yıkayın ya da alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın.
• İplere ulaşırken kollarının vücudunuza değmemesine dikkat ederek, önlüğün iplerini çözün.
• Sadece önlüğün iç kısmına dokunarak boyun ve omuzlardan çekin.
• Önlüğün iç kısmını dışa çevirin.
• Sararak toplayın ve kapalı bir tıbbi atık kutusuna atın.

Maske / N95 / FFP2 maskenin ön kısmı kontaminedir – dokunmayın!
• Maske / N95 / FFP2 maske çıkarırken elleriniz kontamine olursa, hemen ellerinizi yıkayın ya da alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın.
• Maske / N95 / FFP2 maskenin orta iplerini ya da lastiklerini tutun sonra üsttekileri tutun ve önüne dokunmadan çıkarın.
• Kapalı bir tıbbi atık kutusuna atın.
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Tüm KKE’yi çıkardıktan sonra ellerinizi yıkayın ya da alkol bazlı el antiseptiği kullanın!
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» Ellerinizi yüzünüzden uzak tutun.
» Dokunulan yüzeyleri sınırlayın.
» Yırtıldığında ya da fazlasıyla kontamine olduğunda eldivenleri değiştirin.
» El hijyeni sağlayın.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

7.1. Centers for Disease Control and Prevention, PPE Sequence, https://www.cdc.gov/hai/prevent/ppe.html
7.2. World Health Organization, How to use masks, https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/
when-and-how-to-use-masks




