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İçerik 

• Tıbbi Laboratuvarlarda risk değerlendirme  yöntem ve araçları

• Covid-19 Tıbbi Laboratuvarlar için ek risk oluşturdu mu?

• Covid-19 ve Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Süreçlerine Genel Bakış

• Covid-19 perspektifinden Risk değerlendirme 
• Nasıl başlamalı

• Nasıl yönetmeli

• Nasıl değerlendirmeli

• Karar süreçleri

• İyileştirici eylemler



Tıbbi Laboratuvarlarda Biyogüvenlik ve Risk Değerlendirme 

• Biyogüvenlik ve risk değerlendirme değişken bir süreçtir

• İş ve işlemleri gerçekleştiren insanların sürekli değişebildiği, etkileşimli 
etkenler/patojenler ve faaliyetler sistemidir
• Her etiyolojik ajan farklıdır. 
• Her laboratuvar farklıdır.
• Her insan farklıdır

• Farklı perspektiflerden risk değerlendirme yapmak mümkündür
• Laboratuvar çalışanlarının sağlık ve güvenliği
• Süreçlerin işleyişi
• Çevreye etki 
• Ekonomik etki

Bu nedenle tek bir metodoloji, tek bir yaklaşım ve  kesin bir 
algoritma önermek kolay değildir



https://www.klimudkoronavirus.org/wp-content/uploads/2020/03/06-LABORATUVARLARDA-COVID-19-RİSK-DEĞERLENDİRME-YAKLAŞIMI.pdf

Tıbbi Laboratuvarlarda Risk değerlendirme 



Tıbbi Laboratuvarlarda Risk değerlendirme 

• Hangi yöntemle, hangi rehber önerilerini kullanarak yapmalı?
• Laboratuvarlar kendilerine özgü ihtiyaçlarını en iyi karşılayan bir risk 

değerlendirme yöntemini kullanmalıdır



Covid-19 tıbbi laboratuvarlar için ek risk oluşturur/du mu?

2003-2004- SARS-CoV salgını sırasında 
Laboratuvardan kazanılmış enfeksiyon 
bildirilmiştir
(Singapur, Tayvan, Pekin(Çin) )

Mourya DT et al. Indian J Med Res 2020. DOI: 10.4103/ijmr.IJMR_763_20 

Paula Austin Montana ASCLS Spring Meeting-2019 
sunumundan alınmıştır .  https://www.osti.gov/servlets/purl/1639461

Laboratuvar çalışanlarının  enfekte materyali işlemlerken 
enfekte olması durumunda orta derecede risk altındadır

Lim PL, Kurup A, Gopalakrishna G, et al. Laboratory-acquired severe acute respiratory syndrome.
N Engl J Med 2004; 350: 1740–45

Orellana C. Laboratory-acquired SARS raises worries on biosafety. Lancet Infect Dis 2004; 4: 64.

Lnig AE . Applied Biosafety, 2007; 12(1) :17 

https://www.who.int/csr/don/2004_04_28/en/

Çin’de 2004 
SARS salgınında



Bilgi topla

Tehlikeleri 
tanımla

Riski 
değerlendir

Risk kontrol 
stratejileri 

geliştir

Risk kontrol 
önlemlerini 

seç ve uygula

Riskleri ve 
risk kontrol 
önlemlerini 
gözden geçir

Nasıl başlamalı?

Laboratory biosafety manual, fourth edition. Geneva: World Health Organization; 2020 (Laboratory biosafety manual, fourth edition and associated monographs). Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 

Covid-19 Perspektifinden Risk değerlendirme 



https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1)

Covid-19 Perspektifinden Risk değerlendirme 

https://www.who.int/publications/i/item/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-(covid-19)


Laboratuvar çalışmasına kısa bir genel bakış sağlayın ve yapılacak laboratuvar faaliyetlerini özetleyin.

Biyolojik ajanları ve diğer potansiyel tehlikeleri (örneğin, bulaşma 
yolu, bulaşıcı doz, tedavi / önleyici tedbirler, patojenite) tanımlayın.

Kullanılacak laboratuvar prosedürlerini açıklayın (örneğin; kültür 
ekimi, santrifüjleme, kesici aletlerle çalışma, atık işleme, laboratuvar 
faaliyetini gerçekleştirme sıklığı)

Kullanılacak ekipman türlerini tanımlayın (KKE, santrifüjler, otoklavlar, 
Biyolojik Güvenlik Kabinleri  [BGK]).

İşin yapıldığı birim ve durumunu açıklayın.

İlgili insan faktörlerini tanımlayın (örneğin; çalışanların yeterliliği, 
eğitimi, deneyimi ve tutumu).

Laboratuvar işlemlerini etkileyebilecek diğer faktörleri açıklayın 
(örneğin; yasal, kültürel, sosyoekonomik).

DSÖ- Risk Değerlendirme  Yöntem ŞablonuBilgi 
topla

Tehlikeleri 
tanımla

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 den düzenlenmiştir

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1


https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 den düzenlenmiştir

DSÖ- Risk Değerlendirme  Yöntem Şablonu
Riski 

değerlendir

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1


DSÖ- Risk Değerlendirme  Yöntem ŞablonuRisk kontrol 
stratejileri 

geliştir

Risk kontrol 
önlemlerini 

seç ve uygula

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 den düzenlenmiştir

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1


DSÖ- Risk Değerlendirme  Yöntem ŞablonuRiskleri ve risk 
kontrol 

önlemlerini 
gözden geçir

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1 den düzenlenmiştir

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WPE-GIH-2021.1


• Covid-19 için   laboratuvarlarda 
hangi tehlikeler  var ?
• Aerosol oluşumu
• Damlacık  oluşumu
• Fomit /Yüzey bulaşı /Temas 

• Hangi örneklerle işemler yüksek 
risk taşır
• Solunum
• Dışkı
• İdrar?
• Kan?
• Diğer

Covid-19  Özelinde  Tıbbi Mikrobiyoloji  Laboratuvarı için 
Birlikte Risk Değerlendirmesi Yapalım  

• Etken : SARS-CoV-2
Biyogüvenlik düzeyi: BGD-2/ BGD3
Bulaş yolu: Damlacık, aerosol, temas
Tanı işlemleri:

*Örnek alımı
*Örnek işlemleme
*Örneklerden tanımlama işlemleri 
(etkene spesifik ve diğer etkenler 
için)
*NAAT

* Serolojik testler
*Değerlendirme/raporlama

Bilgi topla



Covid-19 ve Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Süreçlerine Genel Bakış

Örnek Kabul

NA ekstraksiyonu

Temiz Oda 

PCR test kurulumu

• Cihazlara yükleme
• Sonuç değerlendirme 

Sonuçların  
LBYS’e
aktarılması/
girişi

Raporlama 

SARS-COV-2  REALTİME PCR TEST SÜRECİ

Her bir basamaktaki 
• Damlacık, aerosol,  

fomit teması  
oluşturan iş ve 
işlemler

• Çalışanların  
eğitimi/ bilgi düzeyi

• Mühendislik
• Yönetsel
• KKE/ önlemler
gözden geçirilmeli

• LBYS giriş/Çalışma 
listesi oluşturulması

• Master miks hazırlanması

• Örneklerin 
işlemlenmesi

• cDNA eldesi

• Master miks ile  cDNA
karşılaştırma

Amplifikasyon/Analiz

Bilgi 
topla

• Uzman 
onayı

Tehlikeleri 
tanımla



Covid-19 ve Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvar Süreçlerine Genel Bakış

Örnek Kabul

Örneklerin 
işlemlenmesi

Bakteriolojik çalışmalar

SARS-CoV-2 (Kuşkulu veya doğrulanmış) SOLUNUM ve SOLUNUM DIŞI ÖRNEKLERDEN KÜLTÜR ve DİĞER SÜREÇLER

Her bir basamaktaki 
• Damlacık, aerosol,  

fomit teması  
oluşturan iş ve 
işlemler

• Çalışanların  
eğitimi/ bilgi düzeyi

• Mühendislik
• Yönetsel
• KKE/ önlemler
gözden geçirilmeli

• Pnömotik sistem ??
• Direkt taşıma

• Direkt bakı için 
preparat 
hazırlanması

• Kültür ekimleri
• İnkübasyon
• Diğer…

Laboratuvar Bankosunda      
Yapılan Çalışmalar 

Parazitolojik  
çalışmalar

Etken tanımla

Serolojik Çalışmalar 

• Direkt bakı için 
preparat 
hazırlanması

• Mikroskopik
inceleme 

• Antijen aranması
• Diğer…

• Antikor aranması
• Antijen aranması

• Besiyerinden morfolojik 
değerlendirme 

• Boyalı preparat hazırlanması 
• Ön tanımlama testleri (oksidaz, 

katalaz vb)
• Mikroskopik inceleme 
• Diğer…

• Biyokimyasal testler 
• Antimikrobiyal testler 
• Otomatize sistem işlemleri
• Diğer…

Bilgi 
topla

Tehlikeleri 
tanımla



SARS-CoV-2 Örnek Tipi  Tehlikeler/  Önerilen Kontrol önlemleri 

Örnek Tipi
Potansiyel 
Tehlikeler

Mühendislik 
Kontroller

Yönetsel Kontroller KKE
Ek kontroller / 
süreçler

Alt solunum yolu 
örnekleri (kuşkulu veya  
doğrulanmış SARS-
CoV-2) 

• Damlacık
• Aerosol
• Fomit

• BGK-II
• Negatif hava akışı
• Uygun Santrifüj
• Kapaklı, sızdırmaz rotor
• Diğer

• Standart önlemler 
• Atık/Dezenfeksiyon prosedürü
• Kaza olay bildirim  prosedürü
• SARS-CoV-2 -özel eğitim
• BSL-2 laboratuvar  ruhsatı
• Diğer

• Önlük (işlemlere uygun)
• Solunum ve mukozal

koruma (uygun maske) 
• Gözlük ve yüz siperi 

(sıçrama riski varsa) 
• Eldiven (işleme uygun)

• El hijyeni ,
• Üçlü paketleme 

sistemi ile transport 

Üst solunum yolu 
örnekleri(kuşkulu veya  
doğrulanmış SARS-
CoV-2) 

• Damlacık
• Aerosol
• Fomit

• BGK-II
• Negatif hava akışı
• Uygun Santrifüj
• Kapaklı, sızdırmaz rotor
• Diğer

• Standart önlemler 
• Atık/Dezenfeksiyon prosedürü
• Kaza olay bildirim  prosedürü
• SARS-CoV-2 -özel eğitim
• BSL-2 laboratuvar  ruhsatı
• Diğer

• Önlük (işlemlere uygun)
• Solunum ve mukozal

koruma (uygun maske) 
• Gözlük ve yüz siperi 

(sıçrama riski varsa) 
• Eldiven(işleme uygun)

• El hijyeni ,
• Üçlü paketleme 

sistemi ile transport 

Dışkı
(kuşkulu veya  
doğrulanmış SARS-
CoV-2) 

• Damlacık
• Aerosol
• Fomit

• BGK-II
• Negatif hava akışı
• Uygun Santrifüj
• Kapaklı, sızdırmaz rotor
• Diğer

• Standart önlemler 
• Atık/Dezenfeksiyon prosedürü
• Kaza olay bildirim  prosedürü
• SARS-CoV-2 -özel eğitim
• BSL-2 laboratuvar  ruhsatı
• Diğer

• -Önlük (işlemlere uygun)
• Solunum ve mukozal

koruma (uygun maske) 
• Gözlük ve yüz siperi 

(sıçrama riski varsa) 
• Eldiven (işleme uygun)

• El hijyeni ,
• Üçlü paketleme 

sistemi ile transport 

Tehlikeleri 
tanımla

https://labsafety.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2451/f/downloads/SARS-CoV-2_Sample_type_RA.pdf’den uyarlanarak düzenlenmiştir

https://labsafety.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2451/f/downloads/SARS-CoV-2_Sample_type_RA.pdf’den


SARS-CoV-2 Örnek Tipi  Tehlikeler/  Önerilen Kontrol önlemleri

Örnek Tipi
Potansiyel 
Tehlikeler

Mühendislik 
Kontroller

Yönetsel Kontroller KKE
Ek kontroller / 
süreçler

İdrar
(kuşkulu veya  
doğrulanmış SARS-
CoV-2) 

• Damlacık
• Aerosol
• Fomit

• BGK-II
• Negatif hava akışı?
• Uygun Santrifüj
• Kapaklı, sızdırmaz rotor
• Diğer

• Standart önlemler 
• Atık/Dezenfeksiyon prosedürü
• Kaza olay bildirim  prosedürü
• SARS-CoV-2 -özel eğitim
• BSL-2 laboratuvar  ruhsatı
• Diğer

• Önlük (işlemlere 
uygun)

• Solunum ve mukozal
koruma (uygun maske) 

• Gözlük ve yüz siperi 
(sıçrama riski varsa) 

• Eldiven (işleme uygun)

• El hijyeni ,
• Üçlü paketleme sistemi 

ile transport 

Kan (kuşkulu veya  
doğrulanmış SARS-
CoV-2) 

• Damlacık
• Aerosol
• Fomit

• BGK-II
• Negatif hava akışı?
• Uygun Santrifüj
• Kapaklı, sızdırmaz rotor
• Diğer

• Standart önlemler 
• Atık/Dezenfeksiyon prosedürü
• Kaza olay bildirim  prosedürü
• SARS-CoV-2  ve  kan yolu ile 

bulaşan etkenler eğitimi
• BSL-2 laboratuvar  ruhsatı
• Diğer

• Önlük (işlemlere 
uygun)

• Solunum ve mukozal
koruma (uygun maske) 

• Gözlük ve yüz siperi 
(sıçrama riski varsa) 

• Eldiven (işleme uygun)

• El hijyeni ,
• Üçlü paketleme sistemi 

ile transport 

Plazma / serum 
(iyileşme döneminde, 
onaylanmış negatif)

• Damlacık
• Aerosol
• Fomit

• BGK-II
• Negatif hava akışı?
• Uygun Santrifüj
• Kapaklı, sızdırmaz rotor
• Diğer

• Standart önlemler 
• Atık/Dezenfeksiyon prosedürü
• Kaza olay bildirim  prosedürü
• SARS-CoV-2  ve  kan yolu ile 

bulaşan etkenler eğitimi
• BSL-2 laboratuvar  ruhsatı
• Diğer

• Önlük (işlemlere 
uygun)

• Solunum ve mukozal
koruma (uygun maske) 

• Gözlük ve yüz siperi 
(sıçrama riski varsa) 

• Eldiven (işleme uygun)

• El hijyeni ,
• Üçlü paketleme sistemi 

ile transport 

Tehlikeleri 
tanımla

https://labsafety.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2451/f/downloads/SARS-CoV-2_Sample_type_RA.pdf’den uyarlanarak düzenlenmiştir

https://labsafety.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs2451/f/downloads/SARS-CoV-2_Sample_type_RA.pdf’den


Maruz kalma olasılığı

Olası Değil (OD) Mümkün (M)
Muhtemelen/Büyük 
Olasılıkla (BO)

Maruz kalma  
sonucu

Ciddi (C) Orta Yüksek Çok yüksek

Orta (O) Düşük Orta Yüksek

İhmal edilebilir (İ) Çok düşük Düşük Orta 

Laboratuvar aktiviteleri/ 
Prosedürler

Başlangıç Riski 
(Çok düşük,  Düşük, Orta, 
Yüksek, Çok yüksek ) 

Başlangıç riski kabul edilebilir mi? 
( Evet/Hayır) 

Öncelik 
( yüksek/orta / Düşük)

Genel başlangıç riskini seçin.
☐

Çok düşük
☐

Düşük
☐

Orta
☐

Yüksek
☐

Çok yüksek

Ek risk kontrol önlemleri olmadan 
çalışmalar devam etmeli mi?

☐Evet               ☐ Hayır

SARS-CoV-2  PCR Test Süreci İçin Risk Değerlendirmeyi Birlikte Yapalım 

Riski 
değerlendir

SARS-CoV-2 NAAT için örnek 
kabülü

C Hayır Yüksek* M = Yüksek

Solunum örneğinden SARS-CoV-2 
ekstraksiyonu/ cDNA eldesi

C* M = Yüksek Hayır Yüksek

C* OD Evet Orta= OrtaNAAT için miks hazırlama

SARS-CoV2- PCR  test kurulumu MC* = Yüksek Hayır Yüksek

Evet OrtaAmplifikasyon/ Sonuç değerlendirme C* OD = Orta



Laboratuvar  aktivitesi 
/prosedür

Seçilmiş/varolan risk 
kontrol önlemleri

Kalan(Rezidüel) risk 
(çok düşük, düşük, 
orta, yüksek, çok 
yüksek)

Kalan(Rezidüel) 
risk kabul 
edilebilir mi? 
(Evet   Hayır)

Risk kontrol 
önlemleri mevcut, 
etkili ve 
sürdürülebilir mi? 
(Evet   Hayır)

☐

Çok düşük
☐

Düşük
☐

Orta
☐

Yüksek
☐

Çok yüksek

Risk kontrol 
stratejileri 

geliştir

Risk kontrol 
önlemlerini 

seç ve uygula

SARS-CoV-2 
ekstraksiyonu/ cDNA
eldesi

SARS-CoV-2 NAAT için
örnek kabülü

SARS-CoV2- PCR  
test kurulumu

SARS-CoV-2  PCR Test Süreci İçin Risk Değerlendirmeyi Birlikte Yapalım 

Eğitim, solunum koruma,
diğer KKE, Negatif hava 
akımı, BGK-II

Fiziki düzenleme, eğitim
solunum koruma, diğer KKE

Eğitim, solunum koruma,
diğer KKE, BGK-II

Orta

Orta

Orta

Evet

Evet

Evet

Evet

Evet Evet



Maruz kalma olasılığı

Olası Değil (OD) Mümkün (M)
Muhtemelen/Büyük 
Olasılıkla (BO)

Maruz kalma  
sonucu

Ciddi (C) Orta Yüksek Çok yüksek

Orta (O) Düşük Orta Yüksek

İhmal edilebilir (İ) Çok düşük Düşük Orta 

Solunum Örnekleri NAAT, PCR süreci

Genel kalan risk: 
☐

Çok düşük
☐

Düşük
☐

Orta 

☐

Yüksek
☐

Çok yüksek

Kalan risk hala kabul edilemez durumdaysa,  ilk riske dayalı olarak ek risk kontrol önlemleri, mevcut risk kontrol önlemleri ile kabul 
edilebilir olacak şekilde iş kapsamının yeniden tanımlanması gibi ilave eylemler gereklidir. Çalışmayı planlandığı gibi yürütebilecek 
uygun risk kontrol stratejilerine sahip alternatif bir laboratuvar ortamı oluşturulmalı.

Çalışmalar, seçilen risk kontrol 
önlemleriyle devam etmeli mi?

☐ Evet       ☐ Hayır

Onaylayanın Ad Soyadı/Ünvan

İmza

Tarih

Riskleri ve risk 
kontrol 

önlemlerini 
gözden geçir



Maruz kalma olasılığı

Olası Değil (OD) Mümkün (M)
Muhtemelen/Büyük 
Olasılıkla (BO)

Maruz kalma  
sonucu

Ciddi (C) Orta Yüksek Çok yüksek

Orta (O) Düşük Orta Yüksek

İhmal edilebilir (İ) Çok düşük Düşük Orta 

Laboratuvar aktiviteleri/ 
Prosedürler

Başlangıç Riski 
(Çok düşük,  Düşük, Orta, 
Yüksek, Çok yüksek ) 

Başlangıç riski kabul edilebilir mi? 
( Evet/Hayır) 

Öncelik 
( yüksek/orta / Düşük)

SARS-CoV-2 kuşkulu/doğrulanmış 
solunum örneğinden  direkt bakı 
hazırlama

C*BO= Çok Yüksek Hayır Yüksek

SARS-CoV-2 kuşkulu/doğrulanmış 
solunum örneğinden   kültür ekim

C*BO=  Çok Yüksek Hayır Yüksek

SARS-CoV-2 kuşkulu/doğrulanmış 
solunum örneği kütür değerlendirme C*OD=Orta Evet Orta

SARS-CoV-2 kuşkulu/doğrulanmış 
solunum kültürden antibiyogram

C*OD= Orta Evet Orta

Genel başlangıç riskini seçin.
☐

Çok düşük
☐

Düşük
☐

Orta
☐

Yüksek
☐

Çok yüksek

Ek risk kontrol önlemleri olmadan 
çalışmalar devam etmeli mi?

☐Evet               ☐ Hayır

Riski 
değerlendir



Laboratuvar  
aktivitesi /prosedür

Seçilmiş/varolan
risk kontrol 
önlemleri

Kalan(Rezidüel) risk 
(çok düşük, düşük, 
orta, yüksek, çok 
yüksek)

Kalan(Rezidüel) risk 
kabul edilebilir mi? 
(Evet   Hayır)

Risk kontrol 
önlemleri mevcut, 
etkili ve 
sürdürülebilir mi? 
(Evet  Hayır)

SARS-CoV-2 
kuşkulu/doğrulanmış 
solunum örneği  
direkt bakı hazırlama

BGK-II kullanımı, 
N95 Solunum 
koruyucu, Siperlik 

Orta Evet Evet

SARS-CoV-2 
kuşkulu/doğrulanmış 
solunum örneği   
kültür ekim

BGK-II kullanımı, 
N95 Solunum 
koruyucu, Siperlik 

Orta Evet Evet

☐

Çok düşük
☐

Düşük
☐

Orta
☐

Yüksek
☐

Çok Yüksek

Risk kontrol 
stratejileri 

geliştir

Risk kontrol 
önlemlerini 

seç ve uygula



Maruz kalma olasılığı

Olası Değil (OD) Mümkün (M)
Muhtemelen/Büyük 
Olasılıkla (BO)

Maruz kalma  
sonucu

Ciddi (C) Orta Yüksek Çok yüksek

Orta (O) Düşük Orta Yüksek

İhmal edilebilir (İ) Çok düşük Düşük Orta 

Solunum Örnekleri işlemleme, kültür, antibiyogram

Genel kalan risk: 
☐

Çok düşük
☐

Düşük
☐

Orta 
☐

Yüksek
☐

Çok yüksek

Kalan risk hala kabul edilemez durumdaysa,  ilk riske dayalı olarak ek risk kontrol önlemleri, mevcut risk kontrol önlemleri ile kabul 
edilebilir olacak şekilde iş kapsamının yeniden tanımlanması gibi ilave eylemler gereklidir. Çalışmayı planlandığı gibi yürütebilecek 
uygun risk kontrol stratejilerine sahip alternatif bir laboratuvar ortamı oluşturulmalı.

Çalışmalar, seçilen risk kontrol 
önlemleriyle devam etmeli mi?

☐ Evet       ☐ Hayır

Onaylayanın Ad Soyadı/Ünvan

İmza

Tarih

Riskleri ve risk 
kontrol 

önlemlerini 
gözden geçir



Laboratuvar  
aktivitesi /prosedür

Seçilmiş/varolan
risk kontrol 
önlemleri

Kalan(Rezidüel) risk 
(çok düşük, düşük, 
orta, yüksek, çok 
yüksek)

Kalan(Rezidüel) risk 
kabul edilebilir mi? 
(Evet   Hayır)

Risk kontrol 
önlemleri mevcut, 
etkili ve 
sürdürülebilir mi? 
(Evet  Hayır)

SARS-CoV-2 
kuşkulu/doğrulanmış 
solunum örneğinden  
direkt bakı hazırlama

Direkt bakıyı 
askıya allmak,

- Evet Hayır

SARS-CoV-2 
kuşkulu/doğrulanmış 
solunum örneğinden   
kültür ekimi

Cerrahi maske, 
Siperlik 

Yüksek Hayır Hayır

☐

Çok düşük
☐

Düşük
☐

Orta
☐

Yüksek
☐

Çok Yüksek

Risk kontrol 
stratejileri 

geliştir

Risk kontrol 
önlemlerini 

seç ve uygula



Maruz kalma olasılığı

Olası Değil (OD) Mümkün (M)
Muhtemelen/Büyük 
Olasılıkla (BO)

Maruz kalma  
sonucu

Ciddi (C) Orta Yüksek Çok yüksek

Orta (O) Düşük Orta Yüksek

İhmal edilebilir  
(İ)

Çok düşük Düşük Orta 

Solunum Örnekleri işlemleme, kültür, antibiyogram

Genel kalan risk: 
☐

Çok düşük
☐

Düşük
☐

Orta 
☐

Yüksek
☐

Çok yüksek

Kalan risk hala kabul edilemez durumdaysa,  ilk riske dayalı olarak ek risk kontrol önlemleri, mevcut risk kontrol önlemleri ile kabul 
edilebilir olacak şekilde iş kapsamının yeniden tanımlanması gibi ilave eylemler gereklidir. Çalışmayı planlandığı gibi yürütebilecek 
uygun risk kontrol stratejilerine sahip alternatif bir laboratuvar ortamı oluşturulmalı.

Çalışmalar, seçilen risk kontrol 
önlemleriyle devam etmeli mi?

☐ Evet       ☐ Hayır

Onaylayanın Ad Soyadı/Ünvan

İmza

Tarih

Riskleri ve risk 
kontrol 

önlemlerini 
gözden geçir



Benzer risk değerlendirme dışkı örnekleri/parazit incelemesi için de yapılabilir

Zorbozan O et al. Applied Biosafety, https://doi.org/10.1089/apb.20.0064



Süreç Kontrolü

İyileştirici 
Eylemler

COVID-19 online Training , Dr. Tanusha Sing sunum slaytından uyarlanarak düzenlenmiştir 

https://www.nioh.ac.za/wp-content/uploads/2020/04/COVID-Training-Risk-Assessment-Intro-020420.pdf

• Laboratuvar süreçlerinizi ve risk değerlendirme yönteminizi sürekli gözden 
geçirin

• Tehlike kontrol önlemlerinizi "Ya eğer ...?" diye sorarak sorgulayın

• Planınızı, tüm olasılıkları  değerlendirerek gereken yeni kontrolleri içerecek 
şekilde güncelleyin.

https://www.nioh.ac.za/wp-content/uploads/2020/04/COVID-Training-Risk-Assessment-Intro-020420.pdf


GİTTİĞİN YER

Gittiğin yer bir yağmur damlası kadar yakın.
Gittiğin yer bir uçurum kadar uzak.
Herkes yeniden yazgısına kanacak;
gittiğin yer kalbimde hep kan kadar sıcak...

Gittiğin yeri anlamak,
gittiğin yeri ağlamak...
Bir çerçevede yarım bir gülüş
ve yalnız bir fotoğraf bırakarak…

Yine bahar açacak, güvercinler uçacak.
Gittiğin yerlerde sana kimler bakacak?

Gittiğin yer bir yağmur damlası kadar yakın,
gittiğin yer bir uçurum kadar uzak!
Seni benden zaman, seni ölüm alırdı ancak;
gittiğin yer hasretimin kavalyesi olacak...

Yılmaz Odabaşı
Anısına saygıyla


