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COVID-19 PANDEMİSİ İÇİN
‘KİŞİSEL OLAĞANÜSTÜ HAL EYLEM PLANI’

HAZIRLAMA REHBERİ

Değerli okuyucumuz,

COVID-19 Pandemisine yönelik dünya ve ülkemiz genelinde paylaşılan resmi ve bilimsel tüm uyarılara har-
fiyen uymanızı, iletişim içinde bulunduğunuz kişilerinde uyması için çaba göstermenizi hassasiyetle istirham 
ediyoruz.

Şu ana kadar T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde resmi ve bilimsel tüm organları-
mızca toplumsal bilinç oluşturma ve edinilmesi gereken davranışlar konusunda vatandaşlarımız dafalarca bil-
gilendirilmiştir. Her yeni gün de bilgilendirilmeye devam edilmektedir. Toplumumuz büyük oranda uyarılara 
uymakta ve her geçen gün konuyla ilgili farkındalığını artırmaktadır. İlgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar sağlık 
tesislerinde alınacak önlemleri gözden geçirmekte ve profesyonel sağlık personelinin konuya ilişkin bilgi ve 
davranış güncellemelerini yapmaktadırlar. 

Temennimiz ülkemizin ve tüm dünyanın bu salgını en az zararla ve kısa sürede atlatmasıdır. Bu temennimizle 
birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün durumu bir ‘Pandemi’ olarak ilanından tam 15 gün önce ‘Coronavirüs, global 
bir biyolojik afettir’ diyen bir dernek olarak da hiçbir ihmale yol açılmaksızın olası en kötü senaryoya göre hazır-
lık yapılmasını önermek durumundayız. 

Dünya ve ülkemiz literatüründe konuyla ilgili önemli bir boşluk kalmıştır. Bir vatandaşın kişisel ve ailesel 
olağanüstü eylem planını nasıl hazırlaması gerektiğine dair literatürde yeterli kaynak yoktur. Takdir edersiniz ki 
kişisel planlar özgün detaylara sahiptir. Kişiye, yakın çevresine, bulunduğu yere ve olanaklara göre değişebilirler. 
Bu nedenle Afet Araştırmaları Derneği olarak ‘Kişisel OHAL Eylem Planı’ oluşturulmasına yardımcı olmak ama-
cıyla, tek bir planı önermektense, kişinin kendi planını hazırlayabilmesine yardımcı olabilecek bir seri kontrol/
denetleme/değerlendirme soru listesinden oluşan etkin bir rehber hazırlamayı uygun gördük. 

COVID-19 Pandemisi nedeniyle dünyada ve ülkemizde alınması gereken ve/veya alınan korunma ve yayılı-
mı yavaşlatma önlemlerine rağmen kendimizde veya yakınlarımızda ortaya çıkan bulgu ve belirtiler nedeniyle 
coronavirus enfeksiyonundan şüphelendiğimizde ne yapmamız gerektiğini tüm detaylarıyla biliyor muyuz? CO-
VID-19 Pandemisine karşı kişisel veya ailesel olağanüstü hal planım(ız) (OHAL) var mı? Yoksa, nasıl olmalı, nasıl 
hazırlanmalı? 

Bu konuda Afet Araştırmaları Derneği tarafından hazırlanan elinizdeki bu soru rehberinden yararlanmanızı 
ve aklınıza gelebilecek diğer olası soruları da alt alta sıralayarak henüz hastalık söz konusu olmadan önce belir-
leyeceğiniz cevaplar ışığında “Kişisel Olağanüstü Hal Eylem Planı”nınızı hazırlamanızı öneriyoruz. 

Soru rehberini cevaplarken yapacağınız açık kaynak araştırması esnasında olası bilgi kirliklerine yönelik dik-
katli olmanızı, bu konuda ülkemizde tek yetkili otorite olan T.C. Sağlık Bakanlığı’nın ve T.C. Sağlık Bakanlığı bün-
yesinde oluşturulan COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu’nun (covid19.saglik.gov.tr) 
önerileri doğrultusunda yapılan uyarılara itibar etmenizi önemle vurgulamak isteriz.

Yaşadığınız yeri, çevresel faktörleri ve özel koşullarınızı göz önünde bulundurarak aşağıdaki sorulara şimdi-
den vereceğiniz ivedi ve gerçekçi cevaplar ile hazırlayacağınız “Kişisel Olağanüstü Hal Eylem Planı”nız önümüz-
deki süreçte size ve yakınlarınıza yaşam kurtarıcı katkılar sağlayabilecektir. 

Sağlıcakla kalın.
Afet Araştırmaları Derneği

www.afet.org.tr
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DURUM TESPİTİ

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1
Bulundugum yerde / görevde / birimde / evde kim-
lerden sorumluyum? 

2 Kimler için kişisel plan yapmalıyım?

3
Sorumlu olduğum kişilerin ek bir sağlık sorunu var 
mı?

3a
Bu kişiler COVID-19 için risk grubunda mı? (Yaş ve 
kronik hastalıklar açısından)

3b
Bu kişiler COVID-19 risk grubu dışında ise başka 
tıbbi destek gerektiren bir sağlık sorununa sahip mi?

3c
Bu kişilerin rutin sağlık durumlarıyla ilgili olarak sü-
rekli kullanmak zorunda olduğu ilaç veya tıbbi cihaz  
ihtiyaçları var mı?

4
COVID-19’dan korunmak için koruyucu önlemleri 
almayı biliyorlar mı ve uygulamışlar mı?

4a
Sorumlu olduğum kişiler COVID-19’dan korunmak 
için hangi koruyucu önlemler almaları gerektiğini 
biliyorlar mı?

4b
Sorumlu olduğum kişiler COVID-19’dan korunmak 
için nelere ihtiyaçları olduğunu biliyorlar mı?

4c
Sorumlu olduğum kişiler COVID-19’dan korunmak 
için gerekli koruma ve korunma önlemlerini uygulu-
yorlar mı?

5
Sorumluluğum altındakiler için yapacağım planla-
mada ayrı yaş gruplarına özelleştirilmiş plan yapma 
ihtiyacım var mı?

6 Kişisel koruyucu donanım ve dezenfektan kullanımı-
na  ihtiyacım var mı? 

6a Kişisel koruyucu donanım ihtiyacım var mı? Varsa 
bunların neler olduğunu biliyor muyum?

6b Ortam dezenfeksiyonu için neleri kullanmam gerek-
tiğini biliyor muyum?

6c Kişisel dezenfeksiyon için neleri kullanmam gerekti-
ğini biliyor muyum?

7 Bunların neler olduğunu ve nasıl kullanılacağını 
biliyor muyum?

7a
El ve cilt temizliği için ihtiyacım olan dezenfektan 
malzemeler nelerdir? (sabun, el dezenfektanı, ko-
lonya vb)

7b
Yüzey ve malzeme temizliğim için ihtiyacım olan de-
zenfektan malzemeler nelerdir? ( Seyreltilmiş klorlu 
su, dogrudan kullanılan oksijenli çamasır suları vb)

7c Bunların nasıl kullanılacağını biliyor muyum?
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ŞÜPHE

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1
Sorumlu olduğum kişilerden herhangi birinin has-
talığa yakalanma şüphesi ile takipte olan herhangi 
başka biri ile önceden bir teması oldu mu? 

2
Sorumluluğumdaki kişilerin hastalığa yakalanmış 
olma ihtimalinde hangi belirtilerden  şüphelenme-
liyim?

3 Şüphe etmem gereken belirtiler nelerdir?  (ateş, 
öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, ishal vs)

3a Hafif şüpheli durum belirtilerini ben anlayabilir 
miyim?

3b Ağır şüpheli durum belirtilerini ben anlayabilir 
miyim?

4

Olası bir hasta ya da hastayla temaslı biri ile 
karşılaşmış olma  (Bir metreden daha yakın ve 
korunmasız temas ya da  2m mesafede ve on beş 
dakika kadar kapalı bir ortamda birlikte bulunma 
gibi) durumunda ne yapmam ve nasıl davranmam 
gerektiğini biliyor muyum? 

5
Olası bir hasta ile temas şüphem varsa ve evde 
beraber kaldığım 65 yaş üstü yakınım varsa onu 
korumak için ne yapmalıyım?

6

Çocukların hafif geçirdiği ve belirti göstermediği 
durumda bile bulaştırıcı olabildiği göz önüne alı-
nırsa, aynı evde yaşayan çocuklar ve yaşlılar için 
nasıl bir önlem almalıyım?

7 Temas şüphem olmasa bile hastanede çalışan bir 
birey olarak eve gittiğimde nasıl davranmalıyım?

8

Temas şüphem olmasa bile temaslılarla karşılaş-
ma riski olan sektörlerden birinde çalışıyorsam 
(hastane, eczane, kargo, market, güvenlik, temizlik 
vb.) eve gittiğimde nasıl davranmalı ve ne tür ön-
lemler almam gerektiğini biliyor muyum?

9

COVID-19 dışında bir hastalığa maruz kalırsam 
hangi sağlık kurumuna gitmem gerekir? (En yakın 
hastaneye mi? Aile Sağlığı Merkezi’ne mi?)
Yoksa herhangi bir yere gitmeden önce telefonla 
mı aramam gerek?

10
Aile hekimime ulaşmak istediğimde onun iletişim 
bilgilerine sahip miyim? Aile Sağlığı Merkezine 
nasıl ulaşabilirim biliyor muyum?
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PLAN

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1 COVID-19 belirtilerim olursa bana yardım etmesi 
için kimi arayabilirim? 

2 Aradığım kişiye ulaşamazsam ikinci sırada kimi 
arayabilirim? 

3 Ulaşamazsam üçüncü sırada kimi arayabilirim? 

4 İletişim numaraları nelerdir?

5 Eşim COVID-19 belirtileri gösterirse bana yardım 
etmesi için kimi (alternatifli) arayacağım? 

6 Ben eşimin hastalığı ile ilgilenirken evdeki çocukla-
rımla kim ilgilenebilir?

7 Bir yakınım COVID-19 belirtileri gösteriyorsa kimi 
arayıp yardım isteyeceğim?

8 Hiçbir yerden yardım alamazsam ne yapmalıyım?

9

COVID-19’den korunma amacıyla evinde yalnız 
yaşayan bir yakınım COVID-19 şüphesi ile beni 
aradığında ona yardımcı olmak için nasıl bir yol 
izlemeliyim?

10

65 yaş üstü bir yakınım, farklı bir rahatsızlığından 
dolayı hastaneye tedavi için gitmak zorundaysa, 
nasıl bir yol izlemeliyim? Onun için ve kendim için 
nasıl bir önlem almalıyım?

TANI

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1
Hasta olduğundan şüphelendiğim bir yakınımı 
hemen hastaneye götürmem gerekiyor mu? Buna 
nasıl karar vereceğim?

2 Şüphelendiğim yakınım uzakta (şehir dışı, ülke 
dışı, vb.) ise nasıl bir yol izlemeliyim?

YARDIM

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1

Hastam olduğunda bir şeyler danışmak için her 
zaman aradığım yakınım/tanıdığım doktor/hem-
şire/sağlık çalışanı telefonuna yanıt vermiyor, 
belki meşgul, başka kimi arayabilir, durumu kime 
danışabilirim? 

2 Alo 184 Sabim Coronavirüs Danışma Hattı’nın 
varlığını biliyor muyum?

3
Herhangi bir acil rahatsızlık durumumda  112 Acil 
Sağlık Hizmetlerini aradım, geliyorlarsa sorun yok.  
Yoğunluktan gelemiyorlarsa ne yapmam gerek?
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HASTANE

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1 Hastamı hangi sağlık kuruluşuna götüreceğim?

2
Devlet hastanesi, 
Üniversitesi hastanesi 
Özel hastane fark eder mi?

3 Pandemi hastanesi ne demek biliyor muyum?

NAKİL

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1
Hastamı sağlık kuruluşuna nasıl götüreceğimi, 
ya  da kendim hastaysam nasıl gideceğimi biliyor 
muyum ?

2

Hastamı kendim nakletmek zorunda kaldığımda 
hangi araçla götüreceğim? Taksi bulamadım? Eş, 
dost, akraba, vs.  müsait arabam yok dedi, ne 
yapacağım?

3 Hastamı hastaneye götürürken koruma ve korun-
ma yöntemlerim nasıl olmalı?

4 Araba içinde hangi önlemleri almam gerek? 

5 Daha sonra arabayı nasıl dezenfekte edeceğim?

EVDE BAKIM / TEDAVİ

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1

Hastamı muayene eden hekimler hastanede yatış 
gerekmediğine karar verdiler. COVID-19 şüphesi 
duyduğum bu yakınıma evde nasıl bir bakım veya 
takip uygulamalıyım?

2
Evde bakım ve takip kararı verilen hastamın 
izolasyonunu, tecrit ortamını nasıl sağlamalıyım? 
Tecrit edilme süresini biliyor muyum?

3 Hastamda hangi bulgular gelişirse yeniden hasta-
neye götürmeliyim?

4 Hastamın yemek, tuvalet ve temizlik konularındaki 
davranışları nasıl olmalı, biliyor muyum?

HASTANEYE YATIŞ

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1

Hastam veya hasta olarak kendim hastaneye 
yatırılırsam, bizlerle temas etmiş evdeki diğer ya-
kınlarım için nasıl birbildirimde bulunmalı ve nasıl 
bir önlem almalıyım?

2 Hastaneye yatırılan yakınımın durumunu  nasıl 
takip edeceğim?  

3 Durumu hakkında kimden nasıl bilgi alacağım?

4 Durumunda bir kötüleşme olursa nasıl (diğer ya-
kınlara haber verme, vs.) davranmalıyım?
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SONUÇ

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1 Taburculuk sonrasında yeni bir ataktan kaçınmak 
için yapılacak şeyler neler olmalıdır?

2
Hastam tedavisi tamamlandıktan sonra eve ta-
burcu edildiği takdirde daha sonraki süreçte evde 
izleyeceğim yolun ne olduğunu biliyor muyum? 

3 Olası bir vefat durumunda işleyecek sürecin detay-
larını biliyor muyum? 

4 Dini vecibelerin yerine getirilmesinde nasıl bir yol 
izlemem gerektiğini biliyor muyum? 

DİĞER SORULAR

Sıra No Sorular Cevap Notlar

1

Acil durumlarda evden dışarı çıkmak zorunda 
kaldığımda yanımda bulunması gerekli şeyler 
nelerdir?: Kimlik, nakit para, maske, eldiven, ara-
banın anahtarı, ruhsatı, cep telefonu, şarj aleti, 
kredi kartı vs?

2
Açık havada herkesten uzak bir yerde, aynı evi 
paylaştığım aile bireylerim ile birlikte yürüyüş ya-
pabilir miyim?

3

Mecburiyet halinde evime davet ettiğim teknik 
destek ekiplerini (tesisat, cihaz, beyaz eşya arı-
zaları vs) evime alabilmem için hangi tedbirleri 
uygulamam gerektiğini biliyor muyum? 

4
Eve dışarıdan gelen (paket, kargo vs) gibi şeyler 
için önlem almalı mıyım? Almam gerekirse ne tür 
önlemler alacağımı biliyor muyum?

·	 Bu soru rehberi Afet Araştırmaları Derneği tarafından görevlendirilen Özel COVID-19 Pandemisi Çalış-
ma Grubu tarafından hazırlanmış ve tasarlanmıştır. 

·	 Gerektiği zaman güncellenmek kaydıyla www.afet.org.tr adresinde paylaşıma açık tutulmaktadır. 

·	 Bu çalışma ile ilgili öneri ve sorularınızı bilgi@afet.org.tr adresine gönderebilirsiniz. 

·	 Özel COVID-19 Pandemisi Çalışma Grubumuzda gönüllü olarak çalışan  Fahri Yılmaz, Ali Fuat Kaan Gök, 
Uğur Çakır, Başak Eryılmaz, Gamze Bozcuk Güzeldemir, Taylan Keleş, Mete Güner, Mehmet Eryılmaz, 
Kaan Patoğlu, Emre Gökalp, Hasan Hüseyin Boğaz, Gülsüm Nalan Tarı, Serdar Topaloğlu, Kasım Halis, 
Barış Kortarla, Şahin Kaymak, Fuat Eryılmaz, Özge Dinçbaş, Raziye Duruk ve Sibel Kıran’a teşekkür ederiz. 

@Afet Araştırmaları Derneği
General Doktor Tevfik Sağlam Caddesi, Fatih İş Hanı 59/86

Aşağıeğlence /Keçiören /06010 Ankara
Tel: 0 312 321 2338

E-Posta: bilgi@afet.org.tr
www.afet.org.tr


