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Değerli Zonguldak Teknopark Sakinleri,
Covid-19 pandemisi sebebiyle tüm dünyayla beraber olağanüstü bir durumla karşı
karşıya kaldık.
Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 10 Mart 2020 tarihinden itibaren sıkı önlemlerle, vaka
artışının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teknoparklarda çalışan Ar-Ge personelinin teşviklerden yararlanması için evden çalışmasının
önü açacak bir kararname yayınlamış, 16 Mart-31 Mart tarihleri arasında birçok personel işlerini
evinden yürütmüştür. 1 Haziran tarihi itibariyle atılan normalleşme adımlarıyla birlikte,
Teknoparklarda çalışan firma personellerinin haziran ayı içinde %50 oranında evden çalışmaya
devam etmesine izin verilmiştir.
Bilindiği gibi koronavirüs salgını, hem nüfusa oranla ölüm hem de nüfusa oranla vaka
sayısı açısından Zonguldak'ı, Türkiye ortalamasının üzerinde etkiledi. Vaka sayılarında artış
azalmış olsa bile, virüse karşı önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz. Normalleşme süresinde
aldığımız tedbirlerle sizleri virüsten korumaya çalışmaktayız.
Bu kapsamda,


Zonguldak Teknopark olarak virüse karşı alınan önlemleri,



Bölgede yer alan firma sakinleri ve ziyaretçilerin uygulaması gereken kuralları,



Şirketlerimizin salgına karşı uygulayabileceği çeşitli önlemleri,

Bu kılavuz ile sizlerle paylaştık.
Bölgemizde yer alan değerli firma sakinlerimizin aldığımız bu önlemlere uyup gerekli
hassasiyeti göstermesini önemle rica ediyoruz.
En kısa zamanda salgın sürecini atlatıp sağlıklı günlerimize geri dönmeyi temenni
ediyoruz.

Dr. Öğr. Üyesi Ferdi KESİKOĞLU
Zonguldak Teknopark Genel Müdürü
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ZONGULDAK TEKNOPARK’IN ALMIŞ OLDUĞU TEDBİRLER


Zonguldak İl Valiliği’nin aldığı karar neticesinde il genelinde maske

kullanımı zorunlu hale getirilmiştir, bu kapsamda çalışmalarını yürüten firma
çalışanlarının bina içerisinde de maske kullanması zorunludur.


Binaya maske ve eldivensiz kurye ve

kargo personeli alınmamaktadır.


Binanın uygun alanlarına atık maske ve

eldivenler için çöp kutuları yerleştirilmiştir.


Binada

yer

alan

panolara

salgına

yönelik uyarılar ve tedbirlerin yazılı olduğu posterler
asılmıştır.

konulmuştur.

Bina

girişine

Girişlerde

el

dezenfektan

bulunan

el

üniteleri

dezenfektanı

kullanımına hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.


Bölgemizde yer alan bütün ortak alanlarda

(WC, koridorlar, bina girişleri, toplantı odaları, mutfak vb.)
Ultra Volume Yöntemi (ULV) ile püskürtme işlemi
uygulanarak dezenfekte işlemleri belediye personelleri
tarafından düzenli olarak yapılmaktadır.


Bina ortak alanlarındaki kapılar açık bırakılarak elle temas edilmesi

azalmıştır.
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BİNA SAKİNLERİNİN VE ZİYARETÇİLERİN UYMASI GEREKEN
KURALLAR


Bina girişi ve otoparklar dahil ortak alanlarda maske kullanılması,



Binaya maske ve eldiven kullanmayan kurye ve kargo personeli alınmayacağı için

sipariş verirken ilgili şirketlerin uyarılması,


Ortak alanlarda sosyal mesafe kuralına uyulması,



Maske ve eldivenlerin ofisin dışında ağzı kapalı çöp kutuları içinde veya

yırtılmayan dayanıklı plastik çöp poşetlerinde küçük miktarlar halinde toplanması ve
çalışanların erişemeyeceği oda veya alanlarda bekletilerek binadaki maske-eldiven
kutusuna bırakılması,


Bir çalışanda COVID-19 şüphesi bulunması durumunda;
o COVID-19 hastalık şüphesi bulunan çalışanın öncelikle maske takmasının

sağlanması, daha sonra diğer çalışanlardan izole edilmesi gerekmektedir.
Koronavirüs Danışma Hattı Alo 184 aranarak yapılan yönlendirmeye göre en yakın
sağlık kuruluşuna sevkinin sağlanması gerekmektedir.
o COVID-19

hastalık

şüphesi

bulunan

çalışanın

görev

yaptığı

ortamın

dezenfeksiyon işleminin yapılması gerekmektedir.


Enfekte olmuş çalışan tespit edilmesi durumunda;
o Enfekte olmuş çalışanın ayrılmadan önce temas etmiş olabileceği diğer

çalışanların maske takılması sağlanarak Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184
aranarak yetkilinin verdiği talimatların izlenmesi,
o Zonguldak Teknopark Yönetici Şirketi'ne enfekte olmuş çalışan olduğuna dair

bilgi verilmesi gerekmektedir.


Tedavisi yapılan çalışan, sağlık kuruluşu tarafından işe başlamasında sakınca

bulunmadığına dair rapor ile işverenini bilgilendirerek işine devam edebilir.
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ŞİRKETLERİN SALGINI ÖNLEMEYE YÖNELİK ALABİLECEĞİ TEDBİRLER
Ofislerde Masalar, kapı kolları,
sandalye kolları gibi alanlara uygun
dezenfeksiyon/temizlik
işlemleri
yapılmalıdır.
Uygun alanlara el dezenfektanları
yerleştirilmelidir.
Her türlü ofis gereci (klavye,
mouse, telefon vb.) ve çalışma ortamı
düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.
Ortak kullanımda olan sebil/çay
makinesi vb. cihazları kaldırılabilir veya
bu cihazlar için tek kullanımlık ekipman
(bardak, kaşık vb.) temin edilebilir.
Çalışanlara uyulması gereken
kurallarla ilgili eğitim ve uyarı materyali
hazırlanabilir.
Personelin

kullandığı

alanlara

bilgilendirme broşürleri asılabilir.
Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde
tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda
bulunulmaması ve ellerle yüz bölgesine
temas edilmemesine dair çalışanlar
bilgilendirilmelidir.
Çalışanlar

maske

ve

eldiven

kullanımı ile ilgili bilgilendirilmelidir.
Tuvaletlerin
sosyal
mesafe
gözetilerek kullanılması konusunda
çalışanlar bilgilendirilmelidir.
Çalışanlara
yayılımının

korona

engellenmesine

bilgilendirme

faaliyetleri

organize

edilebilir.
Çalışma alanı, bekleme alanı gibi
ortak alanlarda sosyal mesafe kuralına
uyulmalıdır.
Çalışanların yemek molaları ve
dinlenme
birbirleriyle

saatleri
olan

ayarlanarak

teması

minimum

seviyede tutulmalıdır.
Çalışma esnasında mümkün olan
tüm kapı ve pencere açık tutulmalıdır.
Önemli
seyahatlerin

iptal

olmadıkça

tüm

edilmesi

tavsiye

edilmektedir.
Toplantı ve eğitimler, online
olarak düzenlenmesi beklenmektedir.
Salgın

kapsamında

risk

değerlendirmesi ve acil durum planları
oluşturulmalıdır.
Vardiyalı çalışma yöntemiyle
ofislerde bulunan çalışan sayısı asgari
düzeye getirilebilir ya da yaz dönemiyle
birlikte
çalışanların
senelik
izni
kullandırılabilir.
Bakanlık tarafından uygulanan
evden çalışma süreci sonlanmış olsa da,
finansal gücü yeterli firmalar teşvik

virüsün

kapsamına

girmeyen

personellerini

yönelik

evden çalışmaya devam ettirebilir.
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T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI COVID- 19 (YENİ KORONA VİRÜS
HASTALIĞI) BİLGİLENDİRMELERİ
COVID-19 Nedir?
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan
Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük,
nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13
Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan
pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan
başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer
eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.
Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük
bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu
Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha
şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir.
Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.
Belirtileri Nelerdir?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir.
En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre,
ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
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Nasıl Bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların
solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere
dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de
virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.
Kimler Daha Fazla Risk Altında?
COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların
daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu
göstermiştir.
o Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
o Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
o Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla
etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:
o 60 yaş üstü olanlar
o Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
o Kalp hastalığı
o Hipertansiyon
o Diyabet
o Kronik Solunum yolu hastalığı
o Kanser gibi
o Sağlık Çalışanları
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Çocuklar Risk Altında Mı?
o Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.
o Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.
Hamileler Risk Altında Mı?
COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda
sınırlı bilimsel kanıt vardır.
Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar
arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer
olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi
olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir.
Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına
dair de bir kanıt bulunmamaktadır.
Tanı Nasıl Konur?
Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı
testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve
belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.
Korunma Yolları Nelerdir?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir.
Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen
temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
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o

El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve

suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek
yoktur, normal sabun yeterlidir.
o

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.

o

Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta

bulunulmalı).
o

Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra

eller sık sık temizlenmelidir.
o

Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık

merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer
hastalarla temas en aza indirilmelidir.
o

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt

mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi
kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda
kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
o

Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş

yiyecekler tercih edilmelidir.
o

Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi

genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
o

Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu

olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat
öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
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14.
Düşmeyen
ateş, öksürük ve
nefes darlığınız
varsa,
maske
takarak bir sağlık
kuruluşuna
vaşvurunuz.

1. Ellerinizi sık
sık su ve sabun
ile en az 20
saniye
ovarak
yıkayın.

2. Soğuk algınlığı
belirtileri
gösteren kişilerle
aranıza en az 3-4
adım
mesafe
koyun.

13.
Bol
sıvı
tüketi,
dengeli
beslenin,
uyku
düzeninize dikkat
edin.

3. Öksürme veya
hapşırma sırasında
ağız ve burnu tek
kullanımlık mendil
ile kapatın. Mendil
yoksa dirsek içini
kullanın.

12. Havlu gibi
kişisel
eşyalarınızı ortak
kullanmayın.

Koronavirüs
Riskine Karşı

14 Kural

11.
Soğuk
algınlığı belitiniz
varsa yaşlı ve
kronik hastalığı
olanlarla temasa
geçmeyin,
maskesiz dışarı
çıkmayın.

10. Kapı kolları,
armatürler,
lavabolar gibi sık
kullanduğımız
yüzeyleri su ve
deterjan ile her
gün temizleyin.

9. Kıyafetlerini
60-90oC'de
normal deterjan
ile yıkayın.

4.
Tokalaşma,
sarılma
gibi
yakın
temaslardan
kaçının.

5.
Ellerinizle
ağzınıza,
burnunuza
ve
gözünüze
dokunmayın.

6.
Yurt
dışı
seyahatlerinizi
iptal edin ya da
erteleyin.

8. Bulunduğunuz
ortamı sık sık
havalandırın.

7. Yurt dışından
dönüşte ilk 14
günü
evinizde
geçirin.
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