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1.AMAÇ
Olası deprem durumunda alınması geren tedbirleri ve sorumluları belirlemektir.
2.KAPSAM
Bu talimatın uygulanmasından Hastane Afet Planında belirtilen Acil Durum Ekibi üyeleri ve tüm hastane
çalışanları sorumludur.
3.TALİMATLAR
Hastanemiz 1. ve 2. Derece deprem bölgesinde olmadığından 3. BÖLGE YOTA uygulaması
yapılmamaktadır.
4.UYGULAMA DEPREMDE NE YAPMALIYIZ!
4.1 Deprem öncesinde hazır bulunması gereken malzemeler temin edilmelidir.
4.2 Su:Ağzı sıkı kapatılmış kaplarda saklanmalıdır.
4.3 Yiyecek: Konserve ve kuru gıdalar tercih edin. 6 ayda bir bütün yiyecekler tazelenmelidir. (Konserve
açacağını unutmayın).
4.4-Giyecek: Mevsime uygun giysi, cam kırıklarına ve diğer yıkıntılara karşı sizi koruyabilecek ayakkabılar hazır
bulundurulmalıdır.
4.5 İlk Yardım Çantası: Hastane envanterinde ihtiyaç duyulan malzemeler hazır tutulmaktadır.Ancak evlerde
bulunması gerekli malzemeler bilgi için ;
 1 adet kunt uçlu makas,
 3 çift lasteks eldiven,
 5 adet küçük boy gazlı bez,
 5 adet orta boy gazlı bez,
 2 adet rulo gazlı bez,
 2 adet üçgen bandaj,
 2 adet ağzı kapanabilir plastik poşet,
 2 adet çengelli iğne,
 1 adet suni solunum ağızlığından oluşan bir kit hazırlanmalıdır.

4.6 Kişisel eşyalar: Bebekler varsa bebek maması ,bebek bezi, biberon, oyuncak, ailenizin, yaşlı ve hastaların
düzenli kullandığı ilaçlar ( örneğin, kalp ilaçları, insülin ) alınması unutulmamalıdır.
4.7 Acil gereksinim duyulan ev gereçleri: Pilli radyo, yedek piller, el feneri, çakı, düdük, kalem-kâğıt, sicim,
bant, mum, kibrit, kişisel temizlik malzemeleri, sığınak olarak kullanılabilecek plastik muşamba, büyük çöp
torbaları.Bütün bu malzemelerin bulunduğu bir çanta evde bulundurulmalıdır.
5.) Kapalı mekânlarda alınması gereken önlemler:
 Evinizde ve işyerinizde dolapları ve rafları hem birbirine hem de duvara sabitlerseniz
sarsıntı anında üzerinize yıkılma riskini azaltmış olursunuz.
 Her zaman oturduğunuz koltuğun başucundaki tablolar kaldırılmalıdır.
 Zehirli, yanıcı ya da patlayıcı maddeler düşmeyecek veya kırılmayacak şekilde depolanmalıdır.
 Termosifon, ısıtıcı, kazan, soba, kalorifer gibi yangına neden olabilecek eşyalar mutlaka sağlam şekilde
monte edilmelidir.
Hazırlayan
Kalite Yönetim Ekibi

Kontrol Eden
Kalite Yönetim Direktörü
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Mesul Müdür

DEPREM DURUMUNDA YAPILACAK İŞLER TALİMATI
Kod Numarası

Yayın Tarihi

Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sayfa No

01/01/2016
2/2
KAD.TL.006
DEPREM SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER
 Eğer bina içindeyseniz, orada kalıp, dışarıya koşulmamalıdır. Paniğe kapılmamalı ve asla
 pencereden atlanmamalıdır. Sağlam bir masa ya da kapı kasası altında kendinizi korumaya almalısınız

 Eğer koridordaysanız, duvar dibine çömelmelidir. Başınızı ve yüzünüzü( bir yastık yardımıyla) korumalısınız.Pencerelerden, cam bölmelerden, aynalardan, ocaklardan, kitaplıklardan ve yüksek
mobilyalardan uzak
 durulmalıdır.
 Eğer tekerlekli sandalyedeyseniz, tekerlekleri kilitleyerek, boyun (bir yastıkla korunmalıdır.)
 Eğer hastanedeyseniz, hastane güvenlik talimatı okunup, katta bulunan acil çıkış noktaları öğrenilmelidir.
 Ayakkabılar yatağın altında, elbiseler yakında tutulmalıdır. Seyahate çıkarken yanınızda küçük bir radyo
ile el lambası almayı ihmal etmeyin.
 Asansör asla kullanılmamalıdır. Eğer asansördeyseniz kat çıkış düğmelerine basarak katta durdurulmalı ve
derhal asansör terk edilmelidir.
 Eğer açık havadaysanız, pencerelerden, binalardan, elektrik tellerinden ve direklerden uzak bir yerde
 durulmalıdır
 Eğer araçtaysanız, güvenli bir yere yanaştırın. Ancak yol kesinlikle kapatılmamalıdır. Köprülerden alt ve
üst
 geçitlerden ve binalardan olabildiğince uzağa park edilmelidir.
 Eğer alışveriş merkezinde iseniz, en yakın mağazaya sığınılmalıdır. Vitrinlerden, projektörlerden, ağır eşya
 dolu raflardan uzak durulmalıdır.
 Eğer okuldaysanız, bir sıra veya masa altına sığınılmalı ve ona sıkıca sarınılmalıdır.
 Sarsıntı durduktan sonra elektrik şalterleri, su ve gaz vanaları kapatılmalıdır.
 Eğer Hastanemizde görevli iseniz sarsıntı geçtikten sonra hastaların güvenli bir şekilde tahliyesine
yardımcı
 olunmalı, paniğe kapılmalarına meydan verilmemelidir.
 Deprem esnasında yaralanma olmuşsa ilk yardım için müdahale yapılması sağlanmalıdır.
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