
Derhal Yöneticinize ve İşyeri 
Hekiminize, İnsan Kaynakları ve

İş Sağlığı Güvenliği Birimi’ne 
haber veriniz.

ALO 184 
SABİM 

Danışma Hattını 
Arayınız

Kendinizde, 
ailenizde veya 

yakın temas ettiğiniz kişierde 
Covid 19 belirtileri ya da tespiti var mı?

(Ateş (37.4 C°), ağrılı kuru öksürük, yaygın 
kas ağrısı, nefes almada güçlük,

genel bitkinlik hali, 
grip benzeri belirtiler)

EVET

EVET

HAYIR

HAYIR

Derhal yöneticinize haber veriniz Yöneticinize haber veriniz
Derhal maskenizi takarak işyeri 

hekimine gidiniz

ALO 184 
SABİM 

Danışma Hattını 
Arayınız

T.C. Sağlık 
Bakanlığı 

kuruluşlarına 
yönlendirme

İşyerinde bulunduğunuz sırada
Covid 19 belirtileri başladı 

Muayene sonucu 
COVID-19 şüphesi 

görüldü mü?

COVID-19 
belirtisi

bulunmamaktadır

COVID-19 
belirtisi

bulunmamaktadır

T.C. Sağlık 
Bakanlığı 

kuruluşlarına 
yönlendirme

İŞYERİ HEKİMİ YOK
 

İŞYERİ HEKİMİ VAR

EVDE ÇALIŞANLAR

OFİSTE YA DA SAHADA ÇALIŞANLAR



Alo 184 SABİM Danışma Hattı önerileri doğrultusunda sağlık kurumlarına müracaat edenlerin COVID-19 
tanısı kesinleşinceye kadar Sağlık Bakanlığı hastaneleri, Devlet ve Vakıf Üniversitesi hastaneleri ile tüm 
özel sağlık kuruluşlarınca kabul ve tedavi süreçlerinin yapılması zorunludur.

Bünyesinde Enfeksiyon Hastalıkları, Göğüs hastalıkları, İç Hastalıkları uzmanı hekimlerinden en az ikisinin 
bulunduğu ve 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastaneler Pandemi Hastanesi (COVID-19 
tanısını test ve/veya diğer tetkiklerle almış vakaların tedavi sürecinin yapılabildiği hastane) olarak kabul 
edilir.

COVID-19 şüpheli hastaların müracaat ettiği pandemi hastanesi olmayan il/ilçe hastaneleri, Sağlık 
Bakanlığı’nın oluşturduğu sevk algoritmasında belirlenen hastaneye gerekli önlemleri alarak hasta 
sevklerini gerçekleştirecektir. Hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından 
koordine edilecektir.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının (Aile Sağlığı Merkezi) vaka yönetiminde; başvuran kişide yazının 
başında belirtilen bulgular varsa tıbbi maske takılarak diğer hastalardan ayrı bir muayene birimine alınarak 
il/ilçe sağlık müdürlüğüne bildirilecek ve il/ilçe sağlık müdürlüğünün organizasyonunda ikinci veya üçüncü 
basamak hastaneye sevk edilecektir.

İkinci ve Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşlarının  vaka yönetiminde; hastada ateş ve/veya solunum yolu 
enfeksiyonu bulguları (öksürük, nefes darlığı) varsa, tıbbi maske takılarak diğer hastalardan ayrı bir 
muayene biriminde muayene edilecek, muayene bulguları koronavirüs tanımına uyuyorsa bu hastalar için 
daha önce belirlenmiş olan alanda izolasyon kuralları uygulanacaktır. Hastadan Sağlık Bakanlığı’nın 
düzenlediği COVID-19 Rehberi'ne göre solunum yolu örneği alınarak, tanı koymak için gereken diğer 
tetkikler istenecektir. Tetkik sonuçlarına göre tedavisi düzenlenen, durumu hafif hastalar tercihen evlerinde 
izole alanda takip edilecektir (il/ilçe sağlık müdürlüğünce ziyaret edilerek veya telefonla). Orta vakalar ve 
ilerleyen süreçte durumu ağırlaşması muhtemel vakalar (60 yaş üstü ve/veya diğer kronik hastalıkları 
olanlar) hastanede tedavi altına alınacaktır. Alınan örnekte Covid-19 pozitif çıkan hasta güncel literatürdeki 
bilgiler ışığında tedavi edilecek, kesinleşen olgulardan yoğun bakım ihtiyacı olan veya entübe edilen 
hastalar, 2.-3. düzey yoğun bakım ünitelerinde izolasyon odalarında takip edilecektir.

Ayrı bir sevk zinciri, dezenfeksiyon ve donanım gerektirdiği için ambulans imkânına sahip sahalarımızda da 
Covid-19 şüpheli hastaların sevki il içi veya il dışı 112 Komuta Kontrol Merkezleri tarafından koordine 
edilecektir.


