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ZİYARETÇİLER İÇİN KURALLAR
Hastasını ziyaret etme izni verilmiş bir aile ferdi olarak ana kapıdaki giriş kontrolü sırasında kaydınız
yapılır. Hastaneye girmenize sadece bir FFP2
maskesi ile izin verilir.

KORONAVİRÜS

AĞIZ-BURUN MASKESININ KULLANIMINA İLIŞKIN NOTLAR:

•

Maskeler, istenen korumayı sağlayabilmeleri için sıkı takılmalı ve burun, ağız ve çeneyi
örtmelidir. Maskeyi burun kemerinden sıkıştırmalısınız.

•

Maskenizi kullandığınız süre boyunca ve takıp
çıkarırken maskenin dış yüzeyine mümkün
mertebe ellerinizle temas etmeyiniz.

•

Maskenizi takıp çıkarırken yardıma ihtiyaç duymanız halinde çalışanlarımız size memnuniyetle yardımcı olacaktır.

•

Kaçınamayacağınız bir gerekçeden ötürü
ağız-burun maskesini kullanmanız mümkün
değilse çalışanlarımızı lütfen bilgilendiriniz.

•

Sizden ayrıca bilinen hijyen tedbirlerine uymaya devam etmenizi rica ederiz. Öncelikle el
dezenfeksiyonu ve iki metrelik güvenlik mesafesi kuralına uyulması bu tedbirlerdendir.
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Hastanızla lütfen sadece hasta odasında
görüşünüz ve binanın içinde ve dışında gezinmekten kaçınınız.
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FFP2 maskenizi kurumumuzda
bütün süre boyunca lütfen takınız.
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•

AĞIZ VE BURUN
KORUMASI
Hastalar ve ziyaretçiler için bilgiler

Sayın Hastamız,
Sayın Ziyaretçiler,
korona pandemisiyle yaşadığımız bu özel zamanlar hem sizin hem de çalışanlarımızın sağlığını

HASTALAR İÇİN KURALLAR
EvKB ve Mara Hastanesine kabul edildiğiniz sırada
sizlere kişisel bir ağız-burun maskesi verilir. Lütfen bu
maskeyi kurumumuzda kaldığınız süre boyunca kullanınız.

koruyabilmemiz için yine özel tedbirler gerektiriyor.
Bu önlemlerin amacı enfeksiyon riskini mümkün
olabildiğince düşük tutmaktır. Bu nedenle kurumumuzda ve klinik sahasında bulunduğunuz süre
zarfında bir FFP2 maskesi takmak zorundasınız.

AĞIZ-BURUN MASKESININ KULLANIMINA İLIŞKIN NOTLAR:
•

Kişisel ağız-burun maskenizi başkalarıyla temasa girdiğiniz iki metreden fazla mesafe kuralına
uyamayacağınız durumlarda veya klinik içerisinde hareket ettiğinizde lütfen takınız. Maskenizi
takmanızı gerektiren diğer durumlar hakkında
çalışanlarımız sizi bilgilendirecektir.

•

Maskenizi takmanızın gerekmediği zamanlarda,
kuruyabilmesi ve yeniden kullanılabilmesi için
onu temiz bir şekilde komodininizde muhafaza
etmenizi rica ederiz.

•

Eğer koruyucu maskeniz hasar görürse lütfen
çalışanlarımıza başvurunuz. Böylesi bir durumda
yedek maske verilecektir.

•

Maskeler, istenen korumayı sağlayabilmeleri için
sıkı takılmalı ve burun, ağız ve çeneyi örtmelidir.
Maskeyi burun kemerinden sıkıştırmalısınız.

•

Maskenizi kullandığınız süre boyunca ve takıp
çıkarırken maskenin dış yüzeyine mümkün mertebe ellerinizle temas etmeyiniz.

•

Maskenizi takıp çıkarırken yardıma ihtiyaç duymanız halinde çalışanlarımız size memnuniyetle
yardımcı olacaktır.

•

Kaçınamayacağınız bir gerekçeden ötürü
ağız-burun maskesini kullanmanız mümkün
değilse çalışanlarımızı lütfen bilgilendiriniz.

Bu tedbir, sizleri, diğer hastaları ve çalışanlarımızı
korumak bakımından önemli bir adımdır.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.
Evangelisches Klinikum Bethel (EvKB)
ve Krankenhaus Mara Ekibi

