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COVİD -19 aşılama programına katılmayan çalışanlarınızın dikkatine; 

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığı nedeniyle salgının 

yayılmasının önlenmesi ve can kayıplarının azaltılması amacıyla ülkemizde ve birçok  ülkede sokağa çıkma 

yasağı, maske zorunluluğu ve çalışma hayatının düzenlenmesine ilişkin çeşitli tedbir ve önlemler alınmıştır. 

Bununla birlikte COVID-19 aşı çalışmalarının kullanım onayı alması sonrası aşılama kampanyaları başlatıldı ve 

dünya genelinde Aralık 2020’de, Türkiye genelinde ise 13 Ocak 2021 tarihinde aşılamalar başlatıldı. Önemle 

belirtiriz ki, COVID-19 aşılarının etkinliği ve koruma süreleri günümüzde araştırılmaya devam etmekle birlikte 

yapılan bilimsel araştırmalar kapsamında aşıların Yeni Koronavirüs üzerinde etkili olduğu ve salgın hastalığın 

yayılımını azaltabildiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda kamu sağlığının korunması amacıyla aşılama yapılması 

salgınla mücadelede önemli bir rol oynamaktadır. 

Çalışma hayatını düzenleyici, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma başarısının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve 

koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek hastanemizin 

asli görevleri arasındadır.  

Yapılan bilimsel araştırmalar göstermiştir ki COVİD-19 aşısı olmayanlarda; hastalığa yakalanma olasılığının çok 

yüksek olduğu ve hastalık seyrinin ağır geçebileceği, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım yatışı ile entübe olma 

olasılığının daha yüksek olduğu bildirilmiştir. Bunun yanı sıra çalışma arkadaşlarının iş sağlığı ve güvenliğini 

tehlikeye atarak hastalanmalarına sebep olabileceklerdir. 

COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanların (bilimsel olarak COVID-19 hastalığı sonrası bağışıklık kabul 

edilen süre içerisinde olanlar hariç) varlığı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasını güçlendirmekte, 

diğer çalışanların mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını kötüleştirerek çalışma barışını bozmaktadır. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün 41515602-000,99 sayılı genelgesine 

kapsamında ve yine COVID-19 aşılaması tamamlanmamış sağlık personelleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

Güvenliği Kanunu mevzuatı açısından olumsuz sonuçları olabileceği gerekçesi ile İlgili tebliğin 3.Maddesinde ‘’6 

Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından 

istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacaktır’’. Açıkça ifade edildiği 

üzere alınan karar doğrultusunda aşılama yaptırmayan personellerin iş bu yazı örneğini tebliği itibariyle zorunlu 

olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları ve işyeri hemşiresine/Başhemşireye test sonuçlarını iletmesi önem 

arz etmektedir.  

Gereken özen ve hassasiyetin gösterilmesi hususunda bilgilerinize rica ederiz.  
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