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VETERİNER HEKİMLERİMİZ İÇİN 
KO R O N AV İ R Ü S  T E D B İ R L E R İ

V E T E R İ N E R  H E K İ M L E R İ N  D İ K KAT  E T M E S İ  G E R E K E N  H U S U S L A R

Sağlık Bakanlığının yayınladığı “14 KURAL” ve hayvancılık işletmeleri için belirlenen  
“Biyogüvenlik Kuralları”nı hassasiyetle uygulayın.

Saha görevi yapacak araçların yeterli 
büyüklükte olmasına dikkat edin ve 
araçlara en fazla 3 kişi binin. 

Araçtaki gereksiz malzemeleri boşaltın.

Araç içinde sahada kullanılacak 
malzemelerin yeterli sayıda olmasına 
dikkat edin.

Tek ya da çok kullanımlık elbise, bone, 
çizme, maske, eldiven, enjektör, 
aşı, dezenfektan gibi malzemelerin 
yeterince alındığından emin olun.

Araçta kirli (bagaj) ve temiz 
(arka koltuk) bölgeler oluşturun. 
Kullanılacak malzemeleri temiz 
bölgeye, kullanılanları ise kirli bölgeye 
koyun. Temiz ve kirli bölgeleri tecrit 
edin. Arabada muhakkak plastik çöp 
torbası-tıbbi atık torbası bulundurun.

Saha çalışmalarında mutlaka koruyucu 
ekipman giyin. 

İşletmelere girerken ve çıkarken 
elleri sabun ve suyla en az 20 saniye 
iyice yıkayın veya el dezenfektanıyla 
dezenfekte edin.

Ahırlar, ağıllar ve benzeri yerlere 
girmeden önce kapalı mekanların 
havalandırılmasını sağlayın.

Malzemelerin taşınması sırasında 
kullanılan tüm alet ve ekipmanların 
temizliğine her zamankinden fazla 
özen gösterin. 

Gerekli olmayan hiçbir malzemenin 
işletmeye getirilmemesine ve işletmeden 
çıkarılmamasına dikkat edin.

Kullanılan alet ve ekipmanları her 
kullanımdan sonra dezenfekte edin. 

İş kıyafetlerinizi, koruyucu eldiven, 
gözlük ve maskenizi, başkalarıyla ASLA 
ortak kullanmayın. 

İşletmeye araç sokmayın, araç girişi 
zorunluysa işletme girişinde aracın 
dezenfeksiyonunu sağlayacak ekipman 
bulundurun.

Virüslere karşı Sağlık Bakanlığı onaylı 
ve etkisi kanıtlanmış dezenfektan 
kullanın. Dezenfektanı sık sık yenileyin. 
Sulandırılıp beklemiş olan dezenfektan 
kullanmayın.

İşletmeden işletmeye geçerken 
biyogüvenlik tedbirlerine uyun. 

Her bir işletmeden çıkarken, çizmeleri 
ve tulum üzerini püskürtme usulü 
dezenfekte edin.

Aşılama, tedavi ve benzeri faaliyet 
öncesi, mola sonrası ve faaliyet 
bitiminde, ellerinizi su ve sabunla en az 
20 saniye iyice yıkayın.

Tek kullanımlık maske, eldiven ve 
benzeri eşyaları kullandıktan sonra 
imha edin.

Tüm biyogüvenlik önlemlerini sadece 
kendimizi korumak için değil, olası 
bulaşmayı en aza indirmek için sabırla 
uygulayın.

Telefon, not kağıdı veya formları plastik 
kilitli torbaya koyun.

Çok kullanımlık ekipman ve giysilerin 
dezenfektanlı sıvıyla yıkanmasını 
sağlamak üzere fırça ya da sünger 
bulundurun ve dezenfeksiyonunu 
sağlayın.

İşletmeye girerken ve çıkarken 
dezenfektanlı ayak banyoları kullanın.

 Ellerinizi sık sık su ve sabunla 
en az 20 saniye yıkayın. 

Her yerde 2 metrelik  
sosyal mesafeyi koruyun. 

Mutlaka maske ve  
eldiven kullanın. 

Ellerinizle ağzınıza, gözünüze 
ve burnunuza temas etmeyin.


