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BCLA Kılavuzu; COVID-19'da Muayenehaneye Dönüş 
 
BCLA, tüm Göz Sağlığı Uzmanları, muayenehaneleri ve sağlık personelini, COVID-19 salgını 
sırasında yeniden hasta muayene etmeye başlarken göz önünde bulundurması gereken noktaların bir 
listesini sunuyor. Bu öneriler, gerek personel, gerekse hastaların korunmasında rehberlik edecek ve 
yardımcı olacaktır.  
Bu tavsiyeler bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hem literatür hem de profesyonel mesleki 
derneklerin kılavuzlarındaki kanıtları temel almıştır.  

Bu belge, yerel/ülkeye özel/bölgesel düzenleyici ve/veya resmi kurumların kılavuzları ile birlikte 
kullanılmalıdır. 
 
Personel, Hasta ve Muayenehanenin korunması 
 

• Muayenehanedeki personel sayısını en aza indirin; hatta bazı işlerinizi evden de 
yürütülebilirsiniz. 

• Tüm personelin her iş gününden önce COVID-19 belirtileri ve semptomları için kontrol 
yaptığından emin olun; herhangi bir belirti ve semptom varsa, personel 
muayenehaneye gelmemelidir. 

• Yerel yönetim kuralları uyarınca kişisel koruyucu ekipman (KKE) (örn. maskeler, tek 
kullanımlık eldivenler, koruyucu gözlükler ve yüz siperleri) temin edin ve personele 
bunların kullanımı konusunda eğitim verin 

• Personeli el yıkama teknikleri konusunda tekrar eğitin.  

• Muayenehanede eller yıkandıktan sonra kullanılmak üzere alkollü el dezenfektan jeli* 
bulundurun. 

• Kapı kolları, panolar, kalemler, sandalyeler ve benzerlerini sık sık temizleyin. Ödeme 
noktaları her kullanımdan sonra temizlenmeli ve hastalar temassız ödeme 
yöntemlerinin kullanılması için teşvik edilmelidir. 

• Bekleme alanı: Sosyal mesafenin korunması için sandalyeler birbirinden en az 2 metre 
uzakta olmalıdır. 

• Bekleme alanındaki dergileri, oyuncakları, kahve makinelerini ve su sebillerini kaldırın. 

• Şeker, kalem, biblolar, çiçek aranjmanları gibi tüm gereksiz aksesuarları kaldırın. 

• Mümkünse pencereleri açın ve klima kullanmamaya gayret edin. 

• Hastaların randevularına maskesiz gelmesi ihtimaline karşı maske stoku bulundurun. 
(veya muayenehaneye gelen herkese yeni bir maske sunmayı düşünün.) 

 
Muayenehane Yönetimi ve Randevular 
 

• Hastalar arasında ekipman temizliğine, herhangi bir anda muayenehanedeki tüm 
personel/hasta oranının en aza indirilmesine ve sosyal mesafe kurallarının 
sürdürülmesine imkan tanımak için randevuların sayısı azaltılmalıdır. 

• Randevu verirken hastanın sağlığına dair sorular sorun. 

• Hastalara randevu verirken rutinin eskisine göre farklı olabileceğini izah edin. 
o Belirti veya semptom olmadığından emin olmak için hastaları randevudan önce 

arayın. 
o Muayenehaneye gelmeden önce semptomu olan hastaların randevuları, 

zorunlu karantina döneminden sonra tekrar alınmalıdır. 
o Hastaların her zaman maske takması zorunludur 
o Mümkünse hastalar muayenehaneye tek başlarına gelmeli ve sosyal mesafenin 

korunduğundan emin olmak için çağrılana kadar dışarıda beklemelidirler. 

• Lavaboların yanı da dahil olmak üzere muayenehanede çeşitli noktalarda alkollü el 
dezenfektan jeli* bulundurulmalıdır. 
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• Muayenehanede geçirilen süreyi azaltmak için, hastanın öyküsü ile semptomlarına dair 
bilgileri ve diğer ilgili detayları randevu öncesinde telefon veya video bağlantı teknolojisi 
ile almayı tercih edin. 

• Ülkedeki yerel yönetmelikler izin verdiği takdirde, kontakt lens tedarikini sürdürmek için 
telefon/video çağrı teknolojisinden yararlanın. 

 
Rutin 

• Hastayı muayene ettikten, ekipmanı temizledikten sonra ve bir sonraki hastadan önce 
ellerinizi yıkayın. Ellerinizi yıkadıktan sonra her seferinde alkollü el jelini* kullanın. 

• Bir hastayla temas sonrasında tüm ekipman ve yüzeyleri temizleyin. 

• Konsültasyon süresini azaltmak için mümkünse hastanın öyküsü ile semptomlarına 
dair bilgiler ve diğer ilgili detayları randevudan önce telefon veya video bağlantı 
teknolojisi ile alın. Bunun mümkün olmadığı durumlarda Göz Sağlığı Uzmanı ve Hasta; 
bu görüşmeler sırasında 2 metrelik sosyal mesafeyi korumalıdır.  

• KKE(Kişisel Koruyucu Ekipman) ve yerel yönetmelikler uyarınca maske kullanın ve 
hastanın da maske taktığından emin olun. 

• Hastaya yakınken konuşmaktan kaçının. 

• Mümkünse yarık lambalı bir nefes siperi kullanın.  

• Ekipman üzerindeki solunum kaynaklı damlacıkları takip edin ve temizlik için özel 
dikkat gösterin. 

• Diagnostik kontakt lensler, vital boyalar, pamuklu çubuklar/kulak temizleme çubukları 
gibi tek kullanımlık malzemeler kullanın. 

• Kontakt Lens Bakım ürünlerini küçük bir şişede kullanın ve şişeyi kullandıktan sonra ya 
hastaya verin ya da atın. 

• Kullandığınız tüm kontakt lensleri hastaya verin ya da atın. 

• Tek kullanımlık malzemelerin tümünü güvenli bir şekilde atın. 

• Randevunun sonunda, el yıkama, kontakt lens takma ve değiştirme programını, 
kontakt lens bakım uyumu ve kontakt lens bakım ve değiştirme programını tekrar 
uygulayın. 

 
*minimum %60 alkol içeriği  
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