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r. ciniş
1.1 GENEL BiLGiLER

İnfluenza (grip), influenza virüslerinin yol açtlğı bir solunum yolu hastaltğıdır. Her yaş

grubunda görülen ve ölümlere yol açan hastalık. bazı riskli gruplarda ağır seyretmekte ve

daha fazla ölümlere neden olabilmektcdir. Özcllikle sonbahar ve kış aylarında görülen ve

mevsimsel olarak seyreden influenza zaİnan zaman pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan

salgnlara yol açmaktadır.- 
e. t). C r" O olrnuk üzere dört lip influenza viıüsü bulunmakladır, İnlluenza A virüsleıi

insan^ domuz. at. kanath hayvanlar gibi canlllan enfekte edip hastallğa neden olurken bazı

durumlarda da hastahğa neden olmayabilir. İnfluenza B virüsleri sadece insanlarda, influenza

C domuz ve insanda, influenza D ise sadece sığırda hastalık yapabilmektedir, influenza A ve

l] virüsleri insanlarda mevsimsel saIgınlara neden olurken sadece influenza A viıüsleıinin
pandemiye neden olduğu bilinmektedir.' 

Zarnaı raman influenza virüslerinin genetik yapısında meydana gelen değişikliklere

bağlı olarak yeni bir tipte int-luenza virüsü onaya çıkmaktadr. Bu değişiklik hayvan influenza

vir-üsünün genetik yİpısında meydana gelebilmekte veya insan ve hayvan inf'luenza

ı irüslerinin her ikisinin genetik kombinasyonu ilc oıtaya çıkabilmektedir, DeğişimIere bağlı

olarak virüs insandan insana kolayca geçiş yeleneği kazanabilmektedir, Bu durum^ virüsle

daha önce hiç temasl olmayan. virüsün yol açacağl enfeksiyonun gelişmesine yatkln olan

kişileıin önemli bir k§mının hastalanmasfıa neden olmakta ve büyük çapta salgınlara yol

aç;bilmckıedir. Dünya çapında luzla yayılma potansiyeli olan böyle bir virüs, inlluenza

pandemisine neden olabilir.
Kuşlardaki influenza virüsü suşlarınln insanlarda yol açtığl salgınlar. yeni suşlann

insanlara bulaşma ve yayılabilme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir, Son

zamanlarda yapılan çalışmalarda kanatlı hayvanlardaki suşlaıın, insan|arda ciddi/ağr
hasıahğa yol açma yeteneğinin daha f'azla olduğu ve bu suşların kaıatll.hayvanlarda endemik

karaktJr kazandıgı 
'bildiriİmektedir. 

Bu suşlar mevsimsel influenza virüsleri gibi ctkili bir

şekilde yayılırsa yeni bir pandemi gelişebilir.' inhue-u jandemilİri. 16.yüzyıldan beri 10-50 yıl arasrnda değişen aralıklarla şiddeti
ve eıkisi değişerek tekrarlamıştır. Yirminci yüzyılda influeruraya bağlı üç pandemi

),aşanmıştır. BJunlaı arasında en şiddetli olanı| l9l8 yılında görülen vc Amerika l}irleşik

b*ı"ı"ii'na" (AI}D) yarım mily;n. bütün dünyada 20 milyondan fazla kişinin ölümünc yol

açtığl tahmin edilen ve ispanyol gribi olamk adlandınlan int]uenza pandemisidir

2l. ),üzyılın ilk iniİuenza pandemisini. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) }laziran 2009'da,

ycni influenza A(Il lN l )pdm09 lirüs alt tipinin ortaya çıkmasından sonra ilan etmiştir (Tablo

l). Bu ı,irüs. Nisan 2009'da Meksika'dan başlayıp önce Kuzey Amerika'ya ve Batı Avrupa'ya



daha sonra da dünya çaplnda hızla yayılarak bir pandcmiye neden olmuştur. Virüs. domuz.

kaıratlı hayvanlar ve insan inl'luenza virüslerine ait genetik özellikIeri taşlmakladır. Virüsün
yol açhğı pandemidcki birinci dalga olarak kabul edilen beş ay içindc (Ağustos 2009

diinemine kadar) yaklaşık 200,000 vaka ve 1,800 ölüm bildirilmiştir.

2.1. PANDEMıK iNFLUENzA PLAN!,NIN AMAcr

Bir inlluenza pandemisinden etkilenecek il Milli Eğitim Kurumu personeli ve Milli
F]ğilim Müdürlüğüne bağlı kurum ve kuruluşlann influenza pandemisini tanımalannl.

rollerini ve soıumluluklannı yerine getirmek üzerc cn uygun şekilde hazırlık yapmalannı vc

pandcmi durumunda koordinasyon içinde harcket etmele.ini yardımcı olacak bilgi ve

çerçevel,i sağlamaktır,

Planlama. pandemik suşun bulaşmaslnl. hasta saylslnı hastanede yatmayı \,e ölümleri

azaltabiliı. kamu hizmeılerinin sürekliliğini sağlal,abilir ve pandcminin ekonomik ve sos!al

\,ükünü azaltır.

Lğitim kurunılarının influenza sczonunda l(ıplrımda enfeksiyonun yatllmaslnda önemli
rol oynaması \,e eğitim kurumlannda a]lnacak ijnlcmlerin hastahğın lopIumdaki yayılım
hızında azalma sağlaması. eğitim kurumlınna ayrı bir önem verilmcsini gerekli

kılmaktadır.

Bir inf'luenza pandemisinde^ aşağldaki durumlar beklenir:

.l. influenza (grip). influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hasta]ığldıı

.i. Enfeksiyonun. dünyanın her yerindeki bölgesel salgınlarla küresel düzeydc

YayıIabileceği göz önünde tutulmasl gereken noktalardrr.
.i. Çocuklarda vc yaşlılarda mevsimsel influenza hastahğnın klinik tablosunun genç

erişkinlere göre daha ağır seyIettiği bilinmek(edir. Çocuklar daha uzun süre çevre),e

rirüs 1al,arlar ve bulaştırıcıdırlar.
.! Eğitim kurumlannln influenza sezonunda toplunrda enfeksiyonun ya,vtlmaslnda önemli

roloynamaktadır
.ı Aıtan temasın olması nedeniyle hasta saylsl arlacak. çalışanlann vc öğrencilerin sayrsı

azalacak ve eğitim öğretim hizmctleri büyük ölçüde aksayacakhr.
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3, soRUMLULUKLAR
3.1. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün Pandemiye Yönelik Görev ve sorumluluklarl

o pandemi Faa|iyet p|anlannın hazırlanması ve bu planlara uygun hareket edilmesi.
. yun/pansiyon pandemi planlannın hazrlanması.
o İl koordinasyon kurulunca talep edilen uygulamalann pandemi yönetimi kapsamında

gerçekleştirilmesi.
o Eğitim kurumlanndaki devamsızlıklann günlük olaıak ll/ilçe sağltk N4üdürlüğü'ne /

TSM'ye bildirilmesi
. tiğitim kurumlannda, Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda hijyen kurallarına

uyuImasl konusunda azami özen gösterilmesi.
ı Pandemik aşı uygulamasırun sağltk Bakanlığı önerileri doğrultusunda Sağlık

Müdü.lüğü ile koordineli olarak yapılmasının sağlanması,
ı Sağlık Bakanlığı'nın haztladlğl materyal kullanllarak eğitim kurumlarlnda pandemi

ve enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri hakkmda öğretmenler tarafindan

eğitim verilmesinin sağlanması.
. Taıep dotsullusunda sağlık hizmeıleri alanında eğitim alan öğrencileıin

görevlendirilmesinin sağlanması.
. GönülIü personel teminine destek verilmesi.
. Yabancl dii tercüman desteğinin sağla.ması^
. Lğitim ve öğretime ara verilmesine dai. kararların sağlık Müdürlüğü ile koordineli

oIarak Sağlık Bakanlığinı. önerileri doğrultusunda gerçekleşlirilmesi.

3.2. ilde Buıunan Eğitim Kurum ve Kuruluşların Pandemiye Yönelik Görev ve

sorumlulukları

. l'andemi Faaliyet planlannın hazırlanmasr ve bu planlara uygun hareket edilmesi.

. yurt/pansiyon pandemi pIanlarının hazırlanması.

. il koordinasyon kurulunca talcp edilen uygulamalann pandemi yönctimi

kapsamtnda gerçekleştirilmesi.
. t]ğitim kurumlarındaki devamsızlıklann günlük olarak İl/ilçe sağlık Müdürlüğü'ne /

l'SM'ye bildirilmesi.
. l]ğitim kuİumlarında- Sağllk Bakanlığı'nın önerileıi doğrultusunda hijl,en

kurallanna uyulması konusunda azami özen gösterilmesi.

o Pandemik aşl uygulamastnln Sağlık Bakanlığı ö.erileri doğrultusunda sağllk
Müdürlüğü ile koordineli olarak yapılmasnın sağlanması,

6



4.2. KURULAN EKiPLERiN GÖREV VE soRUMLULUKLARl

J.3. Eı-AzıĞ HALK sAĞLtĞt BAŞKANL|Ğ| BLrLAŞlCl HASTALIKLAR BİRiMi

8

la(-; iTi \t II iZ\,!ETLERi İşyeri Sağlık ve (Jüvcnlik Birimi
Okul sağhğı Hizmctleri

Temcl fğiaİm Şubc§iPANDE]!ri iZLEME HizMETLERi

ortaöğretim Şubc§iPi\l)ı]ıri iZLEME HİZırETt.ERi

|,,\N l)l|l\l i i7.ı.I1ıüı,] ıIiZ\tl,.l ı.l,]l,ti Din oğretimi Şubc§i

PANDE]!rİ iZLEıtE HiZMETı-ERi Özel Öğretim Şubesi

Özel Eğitim r e Rchberlik Hizmetleri ŞubesiP.\\l)}-\li iZLE\lE HiZ\rr]TLt]Ri

P^Nl)E}rİ iZLENrE HiZMETLERi Nlcsleki rc Teknik Eğitim Şubesi

TELEFONtERKEN t]YARI MERKEZiNDEKi
(;öREVLi PERsoNELLER GoREVI

l]A

HALK
sAĞLlĞl

EBE

HEMŞtRl]



5. PANDEMiK iNFLtlENZA FAALiYET ŞEMAsl

PANDEMl
()NCEsı
YApll,MAsI
GERğKENLER

FAALİYETLER

lş yerinde faaİiYet

koordinatör ekibin
belirlenmesi

L 
Aşllama ve

l antivlraIi!aç

xoordanatör ekibin belirlenm€si

(ulumumuzdaki

çahşan ve slyls|nln
belir|enmesi
Kurum ıçive
Kurum dış il€tişim

(tı.ırm lçl çahşanlann ve *oordinatö. ekibin llsağık Müdürlüğü lle koordlneli bir şekilde

çaİş|labilmesi için llsağhk Müdürlüğündekikoordanatö. ekiban ve telefon numaralarıİin

önceliklisağilk
hiımetielecak
personelin
belillenmesi

Mllli Eğitim Mijdürlüğüİğnıaşkilat şemasInln llltelenmesi

(urumumuıda çalişan peısonelin hastakktan korunma9 için r:sk gruplar|nIn b€li.lenme5i

-MevslmleI lnfluenıa as$ı konu5unda blllil€ndlrme cahtmalarI vaollmall, ask4ıurlarlnln

lm lnfl ilm€lidir

-5ağlIk Bakanllğlnın önerileri d oğrultusU nda risk 8rupıarina önce|ik ve.ilerek a$ ve ilaci.
önerildiği şekilde kullanlmlnl. sağlanma5|

9kelylkama
a|6kanllğr
kazandlrmakv?
damlaoky.luyla

€n8ellemeİ

-Potan5iyel hastallğın bglasmaslnı en8ellemek için aşağ,daki hihlllldELlglg:lldabilgi
düıeyini anlrlo eİtin faallr€tlrrl yapılmahdlr.

(,Ök5ürürken, hapş|nrken Ve bulnunu temiılerken lek t(ullanımllk mendill€. ile ağa ve bğ'nu

kepatmaı ya da ıoliçin€ hapşlrlp öksürme

-Kullanllmlş mendillerl en yakln çöp kutUsuna atma

-Ök5ürdühen, hapş|rd.ktan. mendil kullandIktan sonla/ solunum salgılanyla ve kirliYüzeylerie

1solunum saı8ılaayla koatamjne olmu9yüıeYler) temas ettikten sonr, eıleri Ylkama

-llleri Vlkamadan göz ve braun mukolas|na temastan ıaçlİma ,..,)

-Doğ.u .l vlkama iİini 9r Qnfek§lvon koni.ol önl€mleri nianlatan po§terler,

af§'Gr,.lkartm.l.r,.... dııüat cekmek lcln kurumda ıörünü. ve.ı.r. asl|masl

-5osyaliletlşim araçla.ı kullaıllarak sü üskli bıgilendilm3 Ya pllmas|, mümkünse kamu spotlar|

,Hastallk Yay|lImini auaİl,Yla* ama.lyla semptomıar kaybolana kadar hasta ki5ilerin İalabaİk

ortamlara giımemesjve evde islirahat etmesi t€şvil edilmesi

Pandemi Faaliyet
Planlnln
xurumsallaşma5a

] GunceIlenebilir şeıilde pandem

olan h.kklnda bi18ilendi.ilme5a

ifaaliyet planInln haarlanma$ ve bütün bkimlere dağülmaslve

IşYerinde temizlik işinde çaışan pelsonelin hijyen eğitiminin planlanmasl

Eğıtim
or8anilasyoau

ı sağllk Müdürlüğü sağJ]ıla ilgilieğitim sorumlu|aı yada kurum içinden sağltk hiım€tleri

so.umlu§unun lısağ]k miidürlüğünden eğltim materyaileri Ve 8ü ncel veri|eri atarğ k eğltim

lşY€rinin,araç
gereç temiz!iğinin
ve kaşiselhijYen
konusunda eğitim
planlanmasl
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PANDEMı
slRAslNDA
YAPlLMA§l
GEREKENLER

lş€ devamlIlül.
sağlanabilme5i
amacly|a çaİşanlar]ı
ha5tallktan korunma
stratejllerinI
uy8ulamaya koymak

Çallsanlenn
sağl|ğnIn korunmasl
içln öıellikle rl5k

8rubundan olanlann,
hastahl( rlski

a9slndan
değellendirilmesl

FAALiYETLER

Bulaşmanln önlenmesi için hasta kişre.i. izin alarak evde istirahat etmesi sağlanmall.
-Hasta ki§i çalışmakta lslal €diyor§a ce.aahi maske takmasl Ve hasta ki§ilere yaklaşrken cerrahi

maske takllmas|, 1 metreden üzak m€safede duru|mas| için uyalılann yapllmasl
-çallşanlaın çallşma saatle.iiçinde çokyaı|n mesafede bulunmama$ ve ge.ektjğlnde celrahj

maske kullanmaya teşvil( edilmesi
,Yapllacak toplanİlann k|sa tulırlmasl ve mümkün olduğunta az katıı|mcl ]l€ yapımasl
-Kişiler ara5| temasln aİaıtIlmasl {tokaıaşüa, YakIn mesafe konuşma, 5osYa]öpOşme, kalabalık

ortamda yapllacak faaliYetl€o ve öksürme hapşırma konusunda çahşa.la.ln bilgilendirilmesi

-Enfeksiyondan korunma ve ıontroıde kullanllacak mahemeleri. dağtllması ve ulaşllabilir

lşyerinin, araç ve

8eİeç temiıliÖi
sağlamak

Çallşanlann çah§ma
verimani korumak ve
ruh5aI soaünlannl en
aza lndirebalmek için
psikososyal dest€k
sağlamak

-Risk8rubunda bulunan ya da aile fertlerİnden bilinde risk buIunan bireylerin bil8ii€ndirilmesi
-Riskgrubunda olan ıişjlerin korunm. önlemlelinin{cerrahi m3§ke kul]anmasü....,)ahnması

-Risk8rubunda olanlar başta o|msk üıeretüm çaİranlann 8ünlİk hastahk hinleri takibinin lıin
bölümüyi6 işbirliği yapllaİak takip edilme5i
-Hastaık b€lirtileli 8öst€ren l(lşilerin derhalbirinclba§am.k sağ|lk kıJrüluşuna gönderilmesl,

li§telenmesi, önerlıer 8e|işlirite.ek r.porlanmasl
-Plandaki aksama|ar ve giderilmesi gerek€n ekslkliİ|ere 86re pandemi faa|iyet plan|nda

,evlzyona Eidilmesl ve yeıl olabile.ek pandemiYe haırİk|l olunmasl

3u]aş riskitaşryan alan (yemekha.q lavabolar....) ve eşYala(telefon, bilgisayar, masa,

ıollarl,....)
Temiılik per9onelleritalaflndan sağha Bakanİğ|nın ha2lrladül yönergeve talimatlara ı]yularak

en az gÜnde bar kez 9abun, deterjan yada %o,5 lik çamaşlr suyğYla temi2le.mesi

-caışenlann psikoso§yal dı] rumlan takip edilme5i
-Bu konuda ha.met veren kurum ve kuruluşlal ile işbkliği yapıla.ak sosyaı hi,met v€ sosyal

Yardlm 5ağlanmasI

-Çaftşanla.dan geribildl.im alln.Ğk fiziksel, ekonomik ve sosya l kaylplann §aptanmasl,
PANDEMı
soNRAsl
PANDEMı
PLANININ
RAPORLANMASl
VE REVIZYONU

10

Pandemjnin işye.i
üıerinde olabilecek
etkisinin en aıa
indirilebllmesi için
pandeminin YayılIm
h|t|nI aıleme

-sd|k Bakan|ü| lveb sayfasınm takip edilmeal.

{al§an pe6onelin blk|lendi.me todantllanna katd|mlnn saÜanmasl.
{kul|arda devam§ll*yapan lrğİmğlerin bildirimlerInln 19 sağÖ ve Güveniiğ biramine

biıdirildiıten 9onra ll Halk 9ğğ Başkanl|ü Bulagd Hastaİk|ar 8lrlmin€ er*en uyai 5lstemlne
kaydhn sağlanmasl
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8. MEvsİMsEL iNFLUENzA Aşlsl iÇiN öNcELiKLı RisK GRUPLARı sAYısAL
VERitERi

9. EtAzlĞ MiLLi EĞiTİM MüDüRtüĞüNE BAĞLl ToPLAM oKUL VE öĞRENci
sAYIsAL vERiLERi
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1o. PANsiYoN vE öĞRENci SAYIsAL vERiLERi
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11. özEL YURT VE öĞRENcİ SAYIsAL VERiLERi

YURT PERSONEL
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12. PANDEMi DURUMUNDA iL MiLLi EĞiTiM MüDüRLüĞü VE BAĞII
KURULUşLARIN PANDEMi VERi BiLDiRiM iLETişiM ziNciRi

12.1. MEsAi SAATLERiNDE KURUM içi çALIŞAN iLETiŞiM ziNciRİ

t
Hastallk belirtilerini

hi5seden ll8ilişube mi]dürü

Hastaneye gidinceye kadar

özel olarak aynlmlş

bekleme odast
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ıl Mlılı EĞll.
MOoğnOE0

İLEMĞ Hhrtr
§lıiulit
lıEı*.iatsl

|?.z. iLÇE MiLLi EĞiTiM MüDüRLü«ıERİıvnE vERi iLETİşiM ziNCiRi

İlçe kendi verilerini ilçe sağlık müdürlüğüne ilettikten sonraki işlem de

aşağıdaki iletişim zincirini izleyecektir.

+ + +
12.3. oKULLARIN VERİ iLETişiM ziNCİRİ

|4t Mltı
tĞmM

MODiji(}cü

iL Mitll
EĞiTiM
MüDüR

vARDlMclsl

iL Mitti
EĞiTiM

MüDüRü

oKUt MÜDÜR
YARDıMclsl

iL MiLLi EĞiT.

MÜDÜRLÜÖÜ PANDEMi

izttME

HizMET 3iRiMiNE
itETiı-MEsi

HAtK sAĞllĞl
BAŞmNLlĞl

BUtA5lcl
HASTAtlKıAR

8iRlMiNE ilETiLMEsi
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13. ENFEKsıYoN KoNTRoL ÖNLEMLERİ
13.1. KURUMLARDA çALIşANLIRA YÖNELİK ENFEKslYoN KoNTRoLÜ

'I'opluma yönclik enfeksiyon kontrolünde. pandemi döneminden bağımsız olarak. her

zanran. cn|'cksiyondan korunrnaya yöneIik ıoplumun farkındalığınt artırmak ana amaç

olmalıdır.

Enf'eksiyon kontrolünde el hijyeni ve solunum salgılanna tcmasln engellenmesi esastır.

El hijycni. sağlık bakım uygulamalarında bulaşıcı ajanların geçişini azaltmak için en

önemli uygulamadır

.} El hiiyeni teıimi suyla sabunla yıkama^ ardından kurulama veya alkol bazlı el

antiseptiklerinin kııllanlmrnl içeriı,
.!. Eğer ellerde gözle görülür kirlenme varsa veya solunum salgılanna maruz kalınmlşsa.

aIkoI bazll el antiseptiklerinin etkinliği klsıılı olacağlndaiı. eller su ve sabunla

yıkanmalı ve kurulanmaIıdır.
.i. kurulama için tek kullanımltk kağıt havlular kullanılmalı ve ayakla çalışan kapaklı çöp

kutula na aıılmalıdır.
.i. İnl'lucnzanın bulaşmaslnda esas yol öksürmc. hapştrma esnasında solunum yollanndan

çıkan damlacıklann inhalasyonudur.
.} Ellcrin. göz ve burun mukozaslndan uzak tutuımas! hastalığın yayrlmasınl önleyecektir,
.i. Öksıırıirken. hapşırırken veva buıun temizlerken. tek kullanımhk mendil ile ağız ve

bumun kapatılmasl ya da kol içine hapşlnllp öksürülmesi. kullanılmlş mendillerin çöp

kutusuna atılması^ sonraslnda ellelin su ve sabunla yıkanmasl etkili enfeksiyon kontrol

önlemleridir-

1 3.2. EĞiTiM KURUMLARINDA YAPILACAKLAR

influenza gibi hava yolu ile bulaşan enl'eksiyonlaıın yayılıml kapah ortamlarda daha

kolay olduğu için eğitim kurumlannda hastal!ğln bulaşmasını engelieyecek önlemlerin

alınması. eğitim kurumIannda çalışan tüm personel ve öğrencile.in hijyen kurallan konusunda

bilgilendirilmesi gereklidir.

Bu önlemlerin alınması için sağhk çalışnları. okul yönetimi ve öğretmenler. veliler ve

öğrenciler arasında iş birliği ve eşgüdümün sağlanmasl büyük önem taşımaktadıİ.

Çocuklarda ve yaşhlarda mevsimsel influenza hastahğınln klinik tablosunun genç

erişkinlere göre daha ağıI seyrettiği bilinmektedir.

Çocuklar daha uzun süIe çevreye virüs yayarlar ve bulaştrıcldıllar, Bu iki önemli

nedenden dolayı influenza enfeksiyonunda çocukIaI önemli bir roIe sahiptir

Ek olarak el yıkama alışkanhklarlnın yeterince sık olmamasl, okul ortamında

arkadaşları ile oldukça yakın ilişkide olmaları ent'eksiyonun bulaşmasınr ve yayılmastnı

kola!,laştırmaktadır.
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Öğrencilere aşı yapıIması öğencilerle birlikte çocuklann aileIerinde de influenza

vakalannı önemli oranda azaltır.

Eğitim kurumlarınln influenza sezonunda toplumda enfeksiyonun yayılmasmda önemli

rol oynamasl ve eğitim kurumlarında alrnacak önlemlerin hastallğn toplumdaki yayılım

hızünda azalma sağlamast. eğitim kurumlanna ayn bi, önem verilmesini gerekli kllmaktadır.

Aşağıda slralanan stratejileıin eğilim kurumlarında ul,gulanması pandemik influenzanın

üoplrımsal etkilerini azaltacaktlr

ı3.2.1. KİşisEL KoRUYUcU öNLEMLERIN EĞıTIM KURUMLARtNDA GöREV YAPAN
PERSONEL VE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN UYGULANMASI

Eğitim kurumlanndaki öğenci ve çalışanlara yönelik kişisel koruyucu önlemIeri anlatan

eğitimler düzenlenmelidir.

Bu eğitimlerde mevsimsel influenr.a. lBH belirtileri. hasta kişidcn bulaşmanın

önlenmesi için yapılacaklar ve pandemik influenza ile ilgili Sağhk Bakanlığı taraflndan

yayımlanan bilgilcr anlatılmalı ve aşağıdaki konulardan bahsedilmelidir:

+ Öksürük ya da hapşırık sırasında ağız mendille kapatılmalı ve bu mendil çöpe atılmalıdıı.

Mendile ulaşılamadığı durumlarda kol içine hapşırılmalı/öksürülrnelidir.

.:. Elleıi yıkamak influenza ve diğer bulaşıcı hastaltklardan koruyacak en önemli

önlemlerdendir.

.i. Öksürük. hapşınk sonrası. yemekıen önce ve soffa. tuvalet kullanılmışsa. kapı kolu,

merdivenleıin trabzanlaıına dokunulmuşsa eller yıkanmalıdu.

* Eller, su vc sabunla yıkanmalı, su-sabun temin edilemediği durumlarda alkol bazlı el

antiseptiği ile temizlenmclidir.

.} Eller yıkandıktan sonra. tek kullanımlık kağtt havlu ile kurulanıp. musluk bu havlu ile

kapatılmalı ve havlu çöp kutusuna atılmalıdır.

.ı Mümkün olduğu kadar öğıenciler elleıini. ağlzlarına ve gözlerine temas ettirmemeIidir,

* Mümkün oliiuğu kadar toplu etkinliklerden kaçınılmah. yapılacaksa ctkinlikler açlk

havada düzenlenmelidir.

13.2.2. INFLUENZA BENZERi HASTALIK VAKALARINlN SAPTANMAsı vE BiLDiRlMi

Aileler IBH belirtisi olan çocuklaı eğitim kurumuna göndermemeli ve bu durumdan

eğitim kurumu yönetimini haberdar etmelidir. Benzcr şkilde öğretmcnleri taraflndan

öğrenciler değerlendirilmeli ve hastalık betirtisi gösteren öğrcncilerin eve gitmeleri

sağlanmahdlr. Eve gidenc kadar öğrencilcrin varsa eğitim kurumunun sağlık hizmetleri

vcrilen bölümünde. yoksa diğğ kişilerle tcmasınl önleyecek şckilde ayrılmış bir odada

giizlem altında tutulması uygun olacaktlr. Öğrencilerin eve döirerken toplır ulaşlm aracı ya
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da ötsenci sen,isini kullanma zorunluluğu olması durumunda ötsencilerin ağız !e bumunun

cerrahi maske ya da temiz bir mendille kapatılması uygun olacaktır. Bu durumun okul
yönetimine bildirilmesi. hastalığrn eğitim kurumundaki durumunun değerlendiıilmesi
yönünden çok önemlidir.

okul yönelimi^ olası influenza vakaslna ait öğfenci devamsızltklannt günlük olarak

bildirmelidiı. Devamsızlık bilgilerinin kurumlar arası veri akışı yayımlanacak prosedürlere

göre yapılacaktır.

}Iaslalık nedeni ile eğitim kurumlarlnca öğrenci ve personel devamsızlıklannln takip

edilebilmesi için çocuklan eğitim kurumuna devam etmeyen velilerin devaınsızhk

nedenlerini günlük olarak eğitim kurumuna bildirmeleri gerekmektedir. Bunun yanl sıra

hastahğ nedeni ile rapor alarak devamsızlık yapan öğrencilerin de kayıt altına almması

gcrcklidir. Bu bilgilcr okul müdürü tarafından görevlendirilecek bit müdür yardımclsl ya da

bir öğretmen taraflndan izlenmeli ve devamsızlık yapan öğenciler ve personel. öğİencilerin

sınıflara göre dağılımı ve bunlardan kaçının IBH nedeniyle gelmediği günlük olarak

bildirilmelidir-

Sağl* müdürlüğü bu konuda sotumlu tutulan öğİetmenlere [BH'ln tanımı. devamszhk

takibinin önemi ve velilerden istenecek bilgiler konusunda kısa bir eğitim vermelidir.

Hasta kişilerin 7-10 gün içerisinde iyileşmesi beklenmektedir. Ancak bu süİe bazı

durumlarda uzayabilmektedir.

İnfluenza benzeri hasıalık nedeniyle eve göndcrilen öğenci ya da personelin hastalık

belirtileri geçeıe ve kendini günlük faaliyetlerini yapabilecek kadar iyi hissedene dek eğitim

kurumuna gelmemesi vc risk grubunda olan kişilerin sağhk kuruluşlanna başrırrmalannln

sağlanması tavsiye edilmelidir.

istirahat hem daha kı§a sfuede iyileşmeyi sağlar hem de hastallğın diğer çocuklara
bulaşmasmr engeller.

Bu dönemdc hasta kişiIerin mümkün oIduğu kadar dışan çıkmaınaları r,e kalabalık

ortamlardan (sinema. konser. toplu taşıma araçlan gibi) uzak tutulmaları konusunda bilgi

ı,erilmesi gerekmekıedir.

13.2.3. ENFEKsiYoN KoNTRoLÜ iÇİN ÖNLEMLER vE EĞiTiM KURUMUNDA
ALINACAK TEMizLiK öNLEMLERi

.|. influenza viıüsleri yüzeylerde uzun süre aktifkalabilirler. Ancak temizlik uygulamalannl

takiben hızla }ok olurlar.

.i. Ögrencilerin çok fazla temas ettikleri yüzeylerle (kapı kollan. tuvaleı kapllan. lavabo

musluklan, bilgisayar klarrye ve fareleri. servis kapl kollan ve oturma yerlerinde

tutunmaya yarayan kollar vb.) bulaşma gerçekleşebilir.

.i. Yemek servisi yapllan eğitim kurumlannda bu yüzeylere sandalyelerin iist klslmlan^

ıemek masalan. tumike kollan da eklenebilir.
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.:. Bu yüzeylerin günde en az iki kez temizlenmesi hastahğün bulaşmaslnı önleyici etki

göstcrecektir.

.l Temizlik yapan kişinin bu işleri yapaıken eldiven giymesi gerekmektedir.

.ı. l-]ğitim kulumlannda özellikle paııdemi dönemlerinde temizliğin sağlanmasl hastalüğın

bulaşmasrnln engellenmesinde önemli rol oynayacağı için her eğitim kurumunda

temizliği yapacak personel temin edilmeli ve bu peısonelin sürekliliği sağlanmalı ve

buna yönelik planlamalar yapılmalıdır.

.i. influenza gibi solunum yolu ile bulaşan hastalıklaıdan kolunmak için ö$encilerin bir

arada bulunduğu mekinlarda (deıslik. kantin. yemekhane, spor alanları. okul servisle

vb,) aşağldaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektediİ.

.|. Eğitim kurumlarında sınlflar, öğretmen odası ve diğer odalar^ hava aklmlnı sağlayacak

şekilde sık sık havalandırılmahdrr.

.i. okul ve keş gibi toplu yaşam alanlarında oyun paıkı. oyuncaklar. çocuk karyolası.

eıajeı. sandalye. yemek masası. pencere kenaıı. kapı kolu gibi sık temas edilen yerler

dcterjanll su ile günlük temizlenmelidir.

* Sık kullanılan ve canlı influenza virüslerinin bulunabileceği yüzeylerin (kapı kolları,

bilgisayar klavyesi. cep telefonu ya da kablolu telefon ahizeleri. televizyon uzaktan

kumandalan. sandalye. masa ve sıralar vb. yiizeyIeı) dezenf'eksiyonu için Sağlık

Bakanhğı taraflndan belirlenen oıanda sulandırılmış çamaşlr suyu yeterlidir.

* Temizlik- ıemiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.

t Temizlik malzemeleri her bölüm için ayn olmalı ve temizlik malzemeleri kendi

ambalajlannda ya da etiketlenmiş olalak saklanmalıdır.

.!. 'I'emizlik için kullanılan malzemeler ıslak bırakılmamalıdıı. Temizlik bitiminde

malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulmalıdır. Temizlik malzemeleri ve paspaslar

mutlaka kuru olarak. mümkünse ayn bir odrbölmede saklanmahdlr.

.! -IemizIik için kullanılacak çaınaşlr suyunun sulandınlma işlemi günlük olarak

yapılmalıdır. Temizlik için hazırlanan bu su. fazla kirlendiğinde veya bir kilümden

başka bir bölüme geçerken değiştirilmelidir.

* Zemin ve koridorlar günlük olarak ve/veya kirlendikçe paspaslanmalı. ardından

kurulanmalrdlr.

.:. Lavabo temizliği: Lavabo ve etrafi günlük ve 8örünür kirlenme oldukça su ve deterjan ile

temizlenmeli. çamaşır suyuyla dezenfekte edilmelidir.

soğhk Bokonhğlnın pondemik inJluenzo oşı önerilelinin dikkote ohnmosı

.} sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğultusunda öncelikle aşt yapılacak öğrenci ve personel

belirlenmeli ve aşı uygulanmasl desteklenmclidir

24



Hi zm eti n s ii d ü r üle bi l m esi içi n o |te r notif pla n lo m o ] o n n y o p I l mo sü

.ı. oIta şiddetli bir pandemide yaklaşlk beş kişiden birinin hasta olmasl beklenmektediI.

.|. kurumda çalışan personelin de hasta olabileceği ya da hastasına bakabilmek için evde

kalabileceği göz önüne alınarak, kurumda çalışanlann işe gelmemeleri duıı.!ıunda

hizmetin sürdürülebilmesine yönelik personel planlamasl yapılmalıdrr

Bünye5inde yurt/ponsiyon vb- borınmo olğnı bulunan kurumlol içjn plon hozürlonmosü

Bünyesinde öğre.cilerin yatlll olarak barlndlğl yuı,ı/pansiyon !b. barlnma alanı

bulunan kurumlar taraflndan hazıIlanan pandemik influenza faaliyet planlan kontrol

ediliıken 'l'oplu Yaşam Alanlaı İçeren Kurum/Kuruluşlar İçin Pandemik İnfluenza [aaliyet
planü kontrol l,istesi kullanılmahdır

Eğjtim ve öğretime oroverme kofurı ohnmadon önce oşoğıdokj sol\lonn do yğnıtlonmasü

gerekmektedir:

o Öğrencilcrde ya da eğitim kurumunda çahşanlarda konfiıme vaka saptanmüş müdır?

o okula yakın bir başka okulda salgın saptanmlş müdr?

. Eğitim ve ögetime yeniden başlanmaslnda göz önüne almacak kriter ya da durum olarak

saptanan belirleyici ne olacaktır?
. Eğitim ve öğretime ara veme süresi ne kadar olacaktrr?

. Eğitim ve öğretimc ara veİildiği sürece eğitimin devamı için ne tür önlemler allnacaktlr?

13.2.4. PANDEMi sıRASINDA EĞiTiM öĞRETİME ARA vERiLMEsi

Pandemi sfasmda eğitim kurumlarında pek çok hafif vaka ile karşılaşılabilir. Bu hafif

vakalar gözden kaçabilir ve yeterli korunma ve kontrol önlemlcri alınamayabilir.

Bu durum hastahğm yayültmında önemlidir vc çocuklann evlerindeki bireylere

bulaştırma olaslllğtnü arlfınaktadlr.

Evlerde ıisk grubuna diyabct, kalp hastası. dAhil kişiJerin bulunması ağır vakaların

ortaya çlkmasma yol açabilecektir, Diğcr yandan çocuklann hastalanmasr nedcniyle bazen

aile biıeylerinden birisinin çocuğuna bakmak için işe gitmemesi, hatta bu bireyin

hasta]analali işc gitmemesi gibi sosyal ve ekonomik zaİallafa da neden olabilmektedir.

Eğitim kurumlaİında eğitim ve öğetime ara verilmesij eğitim kıırumlanndaki

öğrcnciler ve yöneticiIer d6hil tüm personelin eğitim kurumundaki faaliyetlerini geçici süre

dırrduıularak herkesin evlerine gönderilmesidir.

Bu karar veıilirken yerel sağhk yönetimi bölgedeki hastahk görülme durumuna €öre

Sağlık Bakanhğı'na danlşaİak mülki amire öneride bulunur,
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14. ToPLU YAşAM ALANLARI içEREN KURUM/KURULUşLAR İÇiN PANDEMiK
iNFLUENzA FAALiYET PLANl KoNTRoL LisTEsi

Askeri birlikler. yahlı sosyal hizmet kuruluşları. yurtlar. geçici bannma merkezleri.

pansiyonlar le çeIA infaz kurumlan, vb. toplu yaşanılan kapalı ortamlarda solunum yolu ilc

bulaşan hastalıklar toplumdan daha t'azla risk oluşturmaktadf. Pandemi sürecinin

yönetimindc: ne tür olanaklara sahip olunduğu. ne yapılması ve ne zaman yapllmasl

gerektiğinin hilinmesinin cevaplan önemlidit. Bu nedenle pandemik influenza için faaliyet

planlan btılunmalıdlr. Toplu yaşam alanlan içeren kurum/kuruluşlarda pandemiye hazırllk

aşamaslnda yapllmasl ge.ekenlerin kontrolü l-ablo 9'da yer alan liste kul|anılarak

1,apılmalıdır.
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. Aileler|c ve öğretmenle.le eğitim ve öğ.etime ara verne sonr,§r iletişim nasıl

sağlanacak(tr?
. Eğilim vc öğretime ala vedlen eğitim kurumlarlnln öğrencilerinin sosyal aktiviteleri için

yapılandırılmış bir progİam mevcut mudur?

o Eğitim kurumlarında yapılan sosyal ve sponif faaliyetlerin sürdürülmesinde alınacak

ıcdhir]er neler olacaktlr?
. Eğitim ve öğıetime aü verildiğinde çocukların ev baklmını sağlayacak veliler için alınmış

idari ve sosyal tedbirler neler olacaktır? Bu nedenle işe gelemeyen velilerin iş ortamında

yaratacağı eksiklikler için ne tür tedbirler alınacaktır?

. I]ğitim ve öğretime ala verilmesi durumunda edinilmesi gereken kazanlmlar nasll

olacaktır?
. okullarda eğitim ve öğetime aıa verilmesi durumunda okullar açılmadan önceki

dönemde tekrar temizlik yapılması gereklidir



llr}|rEleıKonırol Edilmesi (;.rckcnl€r

I pandemil inl]ucniı latı|

Pandem; faaliyel planı hazırlanmasl için bir koordinalör ve ekip belirlendi
mi?
lsağhk rn0d0rl0ğ0 ile koordineIi olarak haz|rlanacak

kapsamDda: parıdemi
durumunda il sağ|ık müdorlüğüne bildirim yönıemi ve sorumlusu(lan) ve

"il€!işirn Planl'

leribelirIendi ıni:'
{ ilisorumluları ile i Iibil ilcr alındı mı?hk müdür

iil€ı lanl hazlrIandı mül]Kurum

Kuıumda çalışan sağlük per§oneli Sayı ve unvanı ilc ilgili bi
nr i?

lgiler belirIendi

ll llarl belir]endi nıi?kurumda jkamcl eden ki
xurumda ikameı cdcn kişiIer arasında me!sim§el innuenza risk gru

(Eİ_] oIanlar beli.lendi mi?
l0 Kurumda bu|unan sağlık biramleri ve bu birimlerin kapasiıeIeri belnlendi

miı
lI Pandemi durumunda hastanede yatarak

ıakip ve izola§yon alanl
beIir]endimit

ledavisi gerekmeyen hastalann

pandemi durumunda hasıa izolasyonu v€ya haslalarln belirIene. alana
dı ml]

l2

Hastanede tatarak ıedavisi gcrekme}en hasta tiŞilerin 1ıbbi takibi için

llk
pandemi durumunda hananede yatamk ledavisi gereken

haslaneye se!k planl haar]andü
mı'

ha§üalar için|{

l5 Kıürumda alınmas| ger€ken enfeksi}ondan korunma ve konırol ön

uyguIamaya },önclik
r,öntemIer belirlendi mil)

lemlerini

[]reı HarlrKonırol Edilmcsi (;crekCnler\o

runırnda çalışan vc ikamet eden kişilere pandemik influenza ile jIgiIi

limler verildi il)
lt

Kişi§etkoruyucu §kipman ihliyacına ve ıeminine yöne lik planlama }aPıldıl'

lll

l9 lbclirlendi ıni|'1erin idamcsiRtıtin
20 Kurum şartIarl degerlcndirilerck ziyareıçilere }önclik planlama yap,ld, ml?

ıl planma entegre cdilme§inc yönelik kurunl pandemi planının bi!dirimi

Pandemi durUmunda jhli!aç duyuIabileceı( len)e

(5u. glda. temiz]ik nralz€mesi vb.) sağ]anmasüna

l yaşam malzemelerinin

}önelik planlama yapı|dı

nlı?
Kurum mevzuaıl değerl€ndirilerek ailesinin yanına cönderilme§imürnkün

ıldl ml?ı
:J

hliyaç duyuIan malzeme !e hizmet temini için nrali kaynak belirIendj mi?]l

]5 ll oldnınJa ct hi/m(ı hinil.I ohrat belirl<ncn biııulJlJ
\ü;ellt planlamd (talanlJrın cte gönderilm(\t. b!şta kurırmlara nakli.

hiZmete liI ha/lrlüklar !b ldı mı']

:6 ldı niı?nclikpandemitalbikallna

Tablo 9. Toplu Yaşam Alanları içeren Kurum/Kuruluşlar için Pandemik lnfluenza
Faaliyet Planı Kontrol Listesi
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(!)

Kurumda caIlsan ıonlım Dcrsonelsarlsı belirlendi nri']

|-}

@ertendirilen kişiIer için

Dandemik ası ve/veya anliviral ilaç ihtiyacı belirlendi mi?
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