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COVİD 19 DÖNEMİ TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUARI GÜVENLİ ÇALIŞMA 
REHBERİ 

1. Kapsam 

Yeni koronavirüs, SARS koronavirüs-2 (SARS-CoV-2) ve neden olduğu ilişkili hastalık olan 
COVID-19 için patojenik potansiyel ve bulaşma riskleri hakkında bilgi şu anda çok sınırlıdır. 
Bu geçici rehber virüsün ve diğer koronavirüslerin güncel bilgilerine dayanmaktadır. 
Laboratuvarda COVID-19 olduğundan kuşkulanılan veya şüphelenilen hastalardan alınan 
örneklerinin riskini laboratuvar personelinin en aza indirmesi amaçlanmaktadır. 

Enfekte bireylerle SARS-CoV-2 enfeksiyonu (COVID-19) için insandan insana bulaşma riski 
(ve varsayılan potansiyel zoonotik kaynak) vardır. 

Diğer Coronavirüslerin bilgisine dayanarak, SARS-CoV-2 ile enfeksiyon, aerosolize virüsün 
solunması veya damlacıklar ve kontamine fomitler ile temas yoluyla ortaya çıkabilir. 

Uygun korunma ve kontrol önlemlerinin yokluğunda üst ve alt solunum yolu örneklerine 
maruz kalmanın SARS-CoV-2 laboratuvarında edinilmiş enfeksiyon riski en yüksek olanıdır. 

COVID-19'lu hastalardan biyolojik örnekler alınırken uygun önlemler alınmazsa laboratuvar 
çalışanlarının enfekte olması mümkündür. COVID-19'dan şüphelenilen bir hasta herhangi bir 
sağlık kuruluşuna başvurabileceğinden, tüm klinik tanı laboratuvarlarının potansiyel olarak 
bulaşıcı materyaller içermek ve ikincil enfeksiyonları ve ileri bulaşmayı önlemek için uygun 
önlemleri alması önemlidir. 

2. Uygulamalar 

Numune alımı ve gönderilmesi sırasında güvenlik:  
• Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşünülmeli, numune alma 
işlemi damlacık / aerosolizasyona neden olan işlem olarak kabul edilmeli ve kişiler buna 
yönelik kişisel koruyucu ekipmanları (en az N95/FFP2 maske, gözlük veya yüz koruyucu) 
kullanmalıdır.  

• Ayrıca numune alan ve gönderen kişiler, enfeksiyondan korunma ve kontrol prosedürlerine 
uyarak, numuneleri üçlü taşıma sistemi ile soğuk zincir kurallarına uygun olarak 
göndermelidirler.  

• Numunelerin doğru etiketlendiğinden, istem formlarının doğru bir şekilde doldurulduğundan 
ve klinik bilgilerin sağlandığından emin olunmalıdır.  

• Laboratuvarla iyi iletişim kurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmelidir.  

• Numune göndermeden önce mutlaka laboratuvara bilgi verilmelidir.  

Covid-19 kuşkulu veya tanı konmuş hastalardan örnek gönderilirken laboratuvarla doğrudan 
iletişim yolu ile numuneler laboratuvara gönderilmeli ve laboratuvar çalışanlarını 
bilgilendirilmelidir 

Numune Transportu 
Özel taşıma kaplarıyla taşınan numunelerin kapakları iyice kapatılmalıdır. 

Numuneler dik bir şekilde laboratuvara ulaştırılmalıdır.  
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Tüpler mutlaka tüp taşıyıcısına(spor veya köpük) yerleştirilmelidir.  

Numune transfer personeli, numuneleri test rehberinde belirtilen süre içinde laboratuvara 
ulaştırılmalıdır.  

Numune red kriterleri:  
Kapağı açılmış numuneler,  

Dökülmüş numuneler ve  

Barkodu olmayan numuneler laboratuvara kabul edilmez. 

SANTRİFÜJ KULLANIMI 
• Önce tüplerin kırık/çatlak olup olmadıklarını kontrol edilmeli. 

•  Santrifüjün tüp tutucuları, adaptörleri ve desteklerinin bir set halinde uyumlu olup olmadığı 
kontrol edilmelidir.  Rotorun yerine sabitlenmiş ve tüp tutucuların yerleşik olduğundan emin 
olun. 

•  Çalışma süresince santrifüjün kapağı kapalı tutulmalıdır. 

•  Kapağını açmadan önce santrifüjün tamamen durmasını bekleyiniz. 

•  Santrifüjün gövde, tüp tutucuları ve görünen diğer tüm yüzeylerini, herhangi bir sızma veya 
kırılma olayı olduğunda hemen, yoksa haftada bir dezenfekte edin. %70’lik alkol, %2’lik 
gluteraldehit veya herhangi bir bilinen mikobakterisidal madde kullanınız.  

• Yere düşmüş veya çarpmış rotoru bir daha kullanmayınız. 

Santrifüj Sırasında Tüp Kırılması  

• İşlemden önce mutlaka eldiven giyiniz.  

• Cam parçalarını metal pens ile toplayınız. 

• Santrijüj godelerinin içine tek tek 1/10 oranında sodyum hipoklorit koyunuz. Yaklaşık 30 
dakika bekledikten sonra dökerek kurumasını sağlayınız. 

BİYOLOJİK MATERYAL VE ÇALIŞMA 
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarındaki başlıca biyolojik örnekler; kan, idrar, vücut 

sıvıları, gaita örnekleridir. Sağlık çalışanlarında kan ve diğer vücut sıvılarından bulaşan 
enfeksiyonlar oldukça sık görüldüğü için biyolojik örnek alırken ve alınan örneklerle 
çalışırken sağlık personelinin kendini korumayı bilmesi gereklidir. 

BİYOGÜVENLİK  

 Biyogüvenlik, özellikle insanlar için potansiyel patojenik tehlike içeren materyal, 
infeksiyöz mikroorganizmalar veya onların genetik ya da toksik komponentleri ile yapılan 
çalışmaların, insan ve çevre için güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla laboratuvar 
alt yapı, tasarım, ekipman, teknik ve uygulamalarının kombinasyonu olarak tanımlanır. 

Biyogüvenliğin amacı çalışanları, diğer insanları ve çevreyi potansiyel tehlikeli 
mikrobiyolojik ajanlardan korumaktır. Korunma, kavramsal ifadeyle tecrit amaca uygun 
kullanımlarda temel olarak iki teknik savunma hattını kapsamaktadır.  
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Birincil Korunma; iyi laboratuar uygulamaları, biyogüvenlik ekipmanlarının 
kullanımı ve gerektiğinde risk altındaki çalışanın aşılanması  

İkincil Korunma laboratuar dışında kalan çevrenin de korunması kaygısıyla alınması 
gerekli diğer önlemlerin tamamı olarak ifade edilir. 

Laboratuvar Biyogüvenlik Seviyesi: CDC (Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan 
‘Hastalık Kontrol Merkezi’) ve NIH (Ulusal Sağlık Enstitüsü)’ne göre 4 seviyede 
incelenmektedir. 
 Seviye 1 (BSL-1): Sağlıklı insanda hastalık yaptığı bildirilmemiş mikroorganizmalar 
kullanılır. Standart mikrobiyoloji laboratuvar pratikleridir ve özel önlem gerektirmez, çalışılan 
materyal ve gereçler güvenlidir. 
 Seviye 2 (BSL-2): Farklı risk derecelerine sahip insan hastalıkları ile ilişkili ajanlarla 
çalışılır, orta risklidir. Kaza ile deri, muközmembran veya oral yolla enfekte materyal 
alınabilir. İnfeksiyöz ajan varlığı bildirilmemiş insan deri, kan, vücut sıvıları ve dokuları ile 
çalışılır. 
 Seviye 3 (BSL-3): Egzotik ajanların solunması, oral yolla ciddi ve potansiyel öldürücü 
infeksiyona neden olabilir. Birincil bariyerler biyolojik güvenlik kabinleri veya diğer kişisel 
güvenlik araç ve gereçleridir. İkincil bariyer ise; laboratuvara kontrollü giriş, özel ventilasyon 
sistemi, atık dezenfeksiyonu olarak özetlenebilir. 
 ****Seviye 4 (BSL-4): Tehlikeli ve egzotik ajanlar; mevcut aşısı ve tedavisi olmayan, 
ciddi hayatı tehdit olan ve aerosol yolla bulaşabilenlerdir. 
 
SEVİYE 2(BSL-2) OLAN TIBBİ BİYOKİMYA LABORATUAR BİYOGÜVENLİĞİNİ 
COVİD-19 DÖNEMİNDE SEVİYE(BSL) 3-4 DÜZEYİ BİR TEHLİKE İLE 
DEĞERLENDİRMEK GEREKLİDİR. 

BULAŞICI VE ENFEKTE MATERYALLERLE ÇALIŞMA:  
 Tüm hastaların kan ve diğer vücut sıvıları potansiyel olarak infekte kabul edilmeli ona göre 
davranılmalıdır. 

 Eller veya diğer cilt yüzeyleri hastanın kan ya da diğer vücut sıvılarıyla kontamine olursa 
derhal su ve sabunla yıkanmalıdır.   

  Tüm kesici-deliciler yalnızca “kesici-delici alet kutusu” na atılır. İğne batmasını önlemek 
için “disposible” iğneler kullanıldıktan sonra plastik kılıfları tekrar takılmamalı, iğneler 
enjektörden çıkartılmamalı, eğilip bükülmemelidir.  

 Örnek kapları tercihen plastik olmalı, etiketlenmelidir.  

 Dökülmeleri önlemek üzere örnek kapları ikinci bir kabın içine koyulmalıdır.  

 Kontamine tekrar kullanılabilir malzemeler dezenfektan içinde 1 gün bekletilmelidir.   

 Her çalışma sonrası çalışma alanı uygun bir dezenfektanla dekontamine edilmelidir. 
Santrifüj ve vorteks gibi cihazlar uygun ajanla dezenfekte edilir. 
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TEKNİK ALAN ÇALIŞMA KURALLARI 

• Yiyecek ya da içecek ya da mont ve çanta gibi personel eşyaları laboratuvarın 
içinde bulunmamalıdır. Ayrıca, yemek yeme, içme, sigara içme ve/veya kozmetik 
kullanımı gibi faaliyetlerin sadece laboratuvar dışında yapılması gerekmektedir.  

  
• Mutlaka hastane içinde kullanılan kıyafetlerimiz ayrı olmalıdır. 
 
• Ayakkabılar laboratuvarda giyilmeli, kaymaları ve tökezlemeyi en aza indiren ve 

düşen nesnelerden yaralanma ve biyolojik ajanlara maruz kalma olasılığını 
azaltabilecek bir tasarıma sahip olmalıdır. 

 
• Laboratuar içinde dolaştığımız kıyafetler ile teknik alana girmeyiniz. 

Teknik alana girerken mutlaka iç kıyafetinizin üzerine beyaz önlük giyilmelidir. . 
Laboratuvar önlüklerinin uzun kollu, tercihen elastik veya sıkı manşetleri olmalı ve kapalı 
olarak giyilmelidir. Kollar asla katlanılmamalıdır. Önlük dizleri kapatacak kadar uzun olmalı, 
ancak zemine değecek kadar uzun olmamalıdır. Laboratuvarda düğmeleri ilikli olarak 
giyilmelidir. Laboratuvar önlüğü kumaşı mümkünse sıçramaya karşı dayanıklı olmalı ve daha 
koruyucu olması için ön kısmı üst üste binmelidir. Laboratuvar önlükleri sadece belirlenmiş 
alanlarda giyilmelidir. Kullanılmadığında uygun şekilde saklanmalıdır; diğer laboratuvar 
önlüklerinin üzerine veya kişisel eşyalarla kilitli dolaplara veya askılara asılmamalıdır. 

• Teknik alanda eldiven kullanılması zorunludur. 
Eldiven takılı ellerin yüz ile temasından kaçının. 
Teknik alan içinde maske takılması tavsiye edilmektedir. Şimdilik cerrahi maske yeterlidir 

fakat doğru maske kullanım kurallarına dikkat edilmelidir.(1,2) 
• Eldivenli olsun ya da olmasın, laboratuvarın içindeyken asla kalem, kurşun kalem 

veya sakız gibi malzemeleri ağzınıza almayın. 
• Tüm numuneler enfekte kabul edilerek çalışılmalıdır. Çıplak el ile numune 

veya taşıma kaplarına temas kesinlikle yapılmamalıdır. 
• Çalışılan ortamlardaki yüzeyler, masa, tezgah ve cihaz ya da bilgisayar ekranları 

vb. mutlaka çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. Kağıt peçete ile silip aynı 
yerden tekrar geçmeden tıbbi atığa atılmalıdır. 

• Pnömatik tüpleri mutlaka her gelişinde boşaltıldıktan sonra çamaşır suyu ile en 

az 5 dk bekletilip iç ve dışı yine kağıt peçete ile tek geçişle kurulanıp servise temiz 
gönderilmelidir. 

• Sıçrama ve yüz korunması amacıyla Teknik alanlarda gözlük veya siperlik 
kullanımı gereklidir  
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• Uygun KKE kullanımına ek olarak sık el hijyeni ve solunum hijyeni her zaman 
uygulanmalıdır. KKE kullanımdan sonra tıbbi atık kutusuna atılmalı, 

• KKE takmadan önce ve de taktıktan sonra el hijyeni uygulanmalıdır. 
• Otoanalizörler numune işleminden sonra ve programlı bakımdan önce üreticinin önerileri 

doğrultusunda yerel prosedürler izlenerek dezenfekte edilmelidir. 
• Kanıtlar, numunelerin kapatılmasının ve açılmasının, kapak ve tüp tasarımına bağlı olan 

yüksek riskli bir aerosol üretme prosedürü olmadığını göstermektedir. Yine de çalışma 
sonrası tüm tüplerin ve numunelerin kapakları hemen kapatılmalıdır ve buzdolabına 
kaldırılmalıdır. 

• BGD-3 laboratuvarlarda BGK içinden çıkarılan numune kapları ve şişelerin dış yüzeyleri 
zarflı virüslere karşı aktivitesi, kanıtlanmış bir dezenfektan kullanılarak temizlenmesi 
gerekir. Güvenlik düzeyine bakılmaksızın, tüm kapların ve kapların dış yüzeylerinin kazara 
kirlenmemesine dikkat edin. 

• Özellikle laboratuvar dışına çıkarılma olasılığı olan yazılı dokümanları plastik 
koruyucular veya benzeri bariyerler kullanarak kontaminasyondan koruyun.  

• İşlerin özenle, zamanında ve acele etmeden yapılmasını sağlayın. Yorgunken çalışmaktan 
kaçınılmalıdır. 

• Çalışma alanını düzenli ve temiz tutun, yapılan iş için gerekli olmayan dağınıklıktan ve 
malzemeden uzak durun. 

• Personelin dikkatini dağıtabilecek, ekipman veya tesis alarmlarının duyulmasını 
önleyebilecek kulaklık kullanımı yasaktır..  

• Eldiven malzemesini yırtabilecek, kolayca kontamine olabilen veya enfeksiyon için bir 
taşıyıcı nesne görevi görebilecek takı kullanmayın. Eğer düzenli olarak takılıyorsa, takıların 
veya gözlüklerin temizlenmesi ve dekontaminasyonu unutulmamalıdır. 

• Rutin laboratuvar işlemleri için özel olarak gerekli değilse, mobil elektronik cihazları 
(örneğin, cep telefonları, tabletler, dizüstü bilgisayarlar, flash sürücüler, bellek çubukları, 
kameralar ve/veya DNA/RNA dizilemesi için kullanılanlar dahil olmak üzere diğer 
taşınabilir cihazlar) kullanmaktan kaçının. 

• Mobil elektronik cihazları kolayca kontamine olamayacakları veya enfeksiyon için bir 
taşıyıcı nesne olarak davranamayacakları yerde tutun. Biyolojik ajanlarla yakın bulunması 
durumunda, laboratuvardan ayrılmadan önce bu cihazları fiziksel bir bariyerle kapatın veya 
dekontamine edin. 
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Numune/Kimyasal Saklama Koşulları 

 Numune hemen çalışılmayacaksa porsiyonlanıp etiketlenerek saklama koşullarına göre 
+2 - +8 , -20 veya -80 C de saklanır. 

Tıbbi atık/Numune imha 

• Olası/kesin COVID-19 vakasına ait atıklar tıbbi atık yönetmeliğine göre bertaraf edilmelidir. 
Tıbbi atıkların toplanmasında kırmızı renkli plastik torbalar kullanılmalıdır. 

 Laboratuvar işlemleri sırasında biyolojik ajanlar tarafından kontamine olduğu bilinen veya 
potansiyel olarak kontamine olan herhangi bir yüzey veya malzeme enfeksiyon risklerini 
kontrol altına almak için doğru bir şekilde dezenfekte edilmelidir.  

 Kontamine malzemelerin tanımlanması ve ayrılması için uygun süreçler, dekontaminasyon 
ve/veya bertaraf işlemlerinden önce tanımlanmış olmalıdır. 

 Dekontaminasyonun laboratuvar alanında veya yerinde yapılamaması durumunda, kontamine 
atık, dekontaminasyon kapasitesine sahip başka bir tesise transfer için sızdırmazlığı 
onaylanmış bir şekilde ambalajlanmalıdır. 

Acil durum / kazalar 

Düşük riskli çalışmalar yürütürken ve biyogüvenlik için tüm temel gereklilikleri takip 
ederken bile kazalar meydana gelebilir. 

• İlk yardım çantaları, göz yıkama üniteleri ve bandaj gibi tıbbi malzemeler bulunmalı ve 
personel tarafından kolayca erişilebilir olmalıdır. Ürünlerin kullanım tarihleri içinde ve yeterli 
miktarda tedarik edildiğinden emin olmak için bunlar rutin olarak kontrol edilmelidir.  

 Tüm olaylar zamanında ilgili personele rapor edilmelidir. Kazaların ve olayların yazılı bir 
kaydı, varsa ulusal düzenlemelere uygun olarak tutulmalıdır. Meydana gelen her olay 
zamanında raporlanmalı ve araştırılmalı,  

 Dökülme (saçılma) kitlerine dezenfektanlar da dahil olmak üzere personel tarafından kolayca 
erişilebilir olmalıdır. 
 
Temas ile ilgili prosedürler Hastane Enfeksiyon Ve Pandemi Kurulu tarafından 
belirlenir. 

****COVID-19 enfeksiyonu olan hasta ile ilgilenen sağlık çalışanı kendisinde, hasta kişi ile 
temasından sonraki 14 gün içinde, akut hastalığı düşündürecek herhangi bir bulgu veya 
semptom görürse mutlaka ilgili sorumlu ve işyeri hekimlerine haber vermeli ve gerekli 
önlemler alınmalıdır.  
 

COVİD 19 dönemi çalışma düzeni: 

Tüm ekip 2 ekibe ayrılmıştır. 2 ekip de kendi içinde 4 ekibe ayrılmıştır. Her ekip 12 saatlik 
çalışma sonrası 36 saat dinlenecek ve yine çalışmaya gelecektir. Bu döngü 15 günlük 
periyotlara ayrılmıştır. Yani 16 teknisyen 8  kişilik 2 ekibe ayrılmış ve günaşırı 12 saatlik 
çalışma düzeni oluşturulmuştur. Herhangi bir hastalık veya izolasyon amaçlı ekiplerde 
değişiklik yapılabilir. 
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ÖNEMLİ NOKTALAR 

Tüm personel güvenli çalışma kuralları ve tüm güvenlik rehberlerine uygun çalışmak ile 
yükümlüdür. Öncelikle çalışan güvenliği sağlanmalıdır. 

Tüm personel 7 gün 24 saat iletişim numaraları ile ulaşılabilir olacak ve çalışmadığı 
dönemlerde adreslerinde bulunacaktır.  

Gerekli dönemlerde tüm personel çağrı ile işyerine gelerek çalışma ile yükümlüdür. 

Sorumluların belirttiği çalışma kurallarına uyum mutlaka sağlanmalıdır. 

Her konuda sorumlulara mutlaka bilgi verilmelidir.  

COVİD 19 Pandemi dosyası (TNKÜ TBL) dosyasında tüm resmi yazı ve bilgilendirmeler ile 
Güvenlik Rehberi, COVİD 19 Dönemi Güvenli Çalışma Rehberi bulunmaktadır.  

Tüm personel destek ve eğitim için bu dosyayı bilip uygulamakla yükümlüdür.  

Eğitim verilmiş ve imzaları alınmıştır. 

Yeni bilgilere ulaşıldıkça bu rehber ve işleyiş güncellenecektir. 

 

İLETİŞİM: 

 “NKÜ BİYOKİMYA LAB” ve “Biyokimya Lab. NKÜ” whatsapp gruplarından ve bizzat cep 
telefonları ile mail adreslerinden yapılacaktır.  

Hastane içi iletişimler sorumlular tarafından “Afet ve Acil Durum Yönetim Organizasyon 
Şemalarına” göre yürütülecektir. Başhekimlik, Dekanlık ve diğer gruplar ile EBYS sistemi 
takip edilerek düzenlemeler güncellenecektir. 

 

Sorumlu: Özlem Kaymaz 

Sorumlu: Dr. Öğr. Üy. Aliye Çelikkol 

Sorumlu: Prof. Dr. Savaş Güzel 

 

 

Ek 1: yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için önerilen ürünler ve özellikleri 

Ek 2: Personel listesi ve iletişim numaraları 

Ek 3: Çalışma listeleri 

Ek 4: Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararları 

Ek 5: KKE kullanımı  

Ek 6: COVİD 19 Pandemi dosyası (TNKÜ TBL) 

Ek 7:COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi 26.03.2020 
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19.03.2020 tarih ve 33 nolu toplantı 

TIBBİ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI AKADEMİK KURULU KARARLARI 

 

1. Tıbbi Biyokimya Laboratuarı Covid 19 dönemi çalışma rehberi düzenlenmesine, 

2. Numune alımı, saklanması ve transferi konusunda; 

2.1.1 Alınan tüm numunelerin potansiyel olarak enfeksiyöz olduğu düşünülmeli, 

numune alma işlemi damlacık / aerosolizasyona neden olan işlem olarak kabul 

edilmeli ve kişiler buna yönelik kişisel koruyucu ekipmanları kullanmalıdır. 

2.1.2 Ayrıca numune alan ve gönderen kişiler, enfeksiyondan korunma ve kontrol 

prosedürleri ve ulusal ve uluslararası enfeksiyöz madde transport kurallarına 

uymalıdır. 

2.1.3 Numunelerin doğru etiketlendiğinden, istem formlarının doğru bir şekilde 

doldurulduğundan ve klinik bilgilerin sağlandığından emin olunmalıdır. 

2.1.4 Laboratuvarla iyi iletişim kurulmalı ve ihtiyaç duyulduğunda bilgi edinilmelidir. 

2.1.5 Laboratuvarda numunelerin uygun ve hızlı çalışılması ve yeterli biyogüvenlik 

önlemlerinin alınabilmesini sağlamak için iletişim ve bilgi paylaşımı esastır. 

Numune göndermeden önce mutlaka laboratuvara bilgi verilmelidir. Konuya azami özen 

gösterilmesine, 

3. Acil laboratuar(TBL-2) hizmetinin Bodrum kat Tıbbi Biyokimya Laboratuarında (TBL1) 

verilmesine, 

4. COVID-19 şüphesi bulunan veya kesin tanı alan hastaların numune barkodlarında bilgi işlem 

tarafından (Ş) ve(K) uyarıları verilmesi ile hastane ve laboratuar içi yayılmanın önüne 

geçilmesine, 

5. Gerekli görüldüğü takdirde hasta isim ve kimliğinin maskelenmesinin yine bilgi işlem 

tarafından yapılmasına, 

6. Dış laboratuar işlemlerinin Tıbbi Biyokimya Laboratuarından verilmesine, 

7. Laboratuar güvenlik rehberi eğitimi tüm personele tekrar verilmiş ve güvenlik rehberi 

laboratuarda mevcuttur. Laboratuar güvenliğine azami özen gösterilmesine, 

8. Laboratuvar personelinin hastane içinde sirkülasyonunu azaltmak ve personeli verimli 

kullanmak amacıyla çalışma düzenleri acil eylem düzenine dönüştürülmesine, 

9. Laboratuarımızda çalışan şirket personelleri için hastanemizde çalıştıklarına dair idare 

tarafından kimlik kartı ve gerekli İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı çalışma izinlerinin 

düzenlenmesi için Ek1 de hazırlanan listenin olay yönetimi için gerekli birimlere iletilmesine 

karar verilmiştir.       
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