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Dünyada Covid-19 Salgınının İtfaiye Birimlerine Etkileri ve Alınması Gereken 

Önlemlere Genel Bir Bakış 

Korona virüsler soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu(MERS-CoV) ve Şiddetli 

Akut Solunum Sendromu(SARS-CoV) gibi daha ciddi hastalıklara sebep olan büyük bir virüs 

ailesidir. Bu ailenin son üyesi Covid-19 ise ilk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya 

çıkmış hızlı bir yayılım sürecinin sonrasında tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 11.03.2020 itibariyle 

114 ülkede 118.000 vaka görülmesi ve 4.291 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Dünya Sağlık 

Örgütü (WHO) Covid-19'u pandemik bir hastalık ilan etmiştir. 

Dünyada sağlık personellerinden sonra görevi sebebiyle en çok itfaiye çalışanları Covid-19'a 

yakalanmışlardır. İtfaiyecilerin ekip olarak çalışıp, birlikte yemek yemeleri, aynı alanda uyumaları 

ve genel olarak 24 saatlik vardiyalar ile çalışmaları onları virüs bulaşmasına açık bir hale 

getirmektedir. Kurum olarak herhangi alternatifi olmayan, her şart altından sürdürülmesi hayati 

öneme sahip olan itfaiye hizmetlerinin sekteye uğramaması için geç kalınmadan çok sıkı önlemler 

alınması gerekmektedir. Önlem almakta geç kalan ülkeler arasında bulunan İngiltere’de, İtfaiye 

Tugayları Birliği (FBU) genel sekreteri Matt Wrack yaptığı açıklamada:  “670 Personelin öz 

izolasyon sebebiyle evinden çıkamadığını bu şartlarda sistemin çok yakın zamanda sürdürülemez 

hale geleceğini, İtfaiye personeline Covid-19 testi ve bulunması durumunda aşısı için öncelik 

sağlanması gerektiğini” belirtmiştir. Bir başka ülke İsrailin itfaiye personeline vardiya başlangıç ve 

bitişlerinden hızlı test yaptırması itfaiye hizmetlerinin ne derece önemli olduğunu görülmesi 

açısından çok iyi bir örnektir. 

ABD, Kanada, İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Belçika, İsveç, Fransa, Finladiya, 

Avustralya, Rusya, Arjantin, Şili, İran, İsrail itfaiyeleri ile yapmış olduğumuz görüşmeler 

neticesinde ivedilikle alınması gereken önlemler aşağıda belirtilmiştir; 

 

 

1. Covid-19 salgınına karşı etkin bir şekilde mücadele edip, yeni gelişmelere karşı hızlı reaksiyon 

vermek üzere Covid-19 Kriz Yönetimi Ekibi oluşturulmalıdır. Ekip çalışmaları Daire 

Başkanına düzenli olarak raporlayacak bir yönetici ve gerekli birimlerdeki yetkin personeller 

(Ambar, Yazı İşleri vs.), isg uzmanı, iş yeri hekimi ve çalışan temsilcilerinden oluşmalıdır. 

Kurulacak Covid-19 Kriz Yönetimi Ekibi; Virüsün itfaiyede yayılmaması için alınacak 

önlemlerle ilgili çalışmalar yapmalı, güvenilir kaynakları takip ederek (WHO, Sağlık 

Bakanlığı vs.) Covid-19 ile mücadele planının güncel kalmasını sağlamalı, alınan kararlarla ve 

yeni gelişmelerle ilgili olarak tüm personeli anlık bilgilendirmeli, gerekli tedarik planlarını 

yapmalıdır. 
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2. Pnömokonyozlar, Silikotüberkülozis, Hipersensitive Pnomonisi, Astım, KOAH ve diğer hava 

yolu hastalıkları, Koroner Arter Hastalığı, Kalp Yetmezliği, disritmiler v. D., Hipertansiyon, 

Diabetes Mellitus, Serebrovasküler Hastalıklar, Kanser Hastaları, Kan hastalıkları, Böbrek 

Yetmezlikleri, Karaciğer Hastaları, İmmün Sistem Yetmezlikleri veya İmmün sistemi etkileyen 

hastalıklar, Kortikosteroid ve immunsupresif tedavi gören personeller işyeri ortamlarından 

uzaklaştırılmalıdır. 

 

3. Çalışanların ruh sağlığına korumak adına psikososyal risk etmenleri değerlendirilerek doğru ve 

etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Yaşadığı korku, kaygı, ve üzüntü 

sebebiyle yıpranan personellerin ihtiyaç duymaları halinde online terapi alması sağlanmalıdır. 

 

4. Şu aşamada gereksiz olan tüm hizmetler durdurulmalı. (Eğitim, Ruhsat vs) Karargah 

personeline evlerinden VPN üzerinden çalışma imkanı sağlanmalıdır. 

 

5. Durdurulan bölümlerde çalışan personellerden postada çalışabilecek olanların listesi çıkarılıp, 

postada yaşanacak olası eksilmelere karşı çalıştırılmak üzere hazır tutulmalıdır. 

 

6. Merkez grupta karargah ve posta personelinin fiziki çalışma ortamları birbirinden ayrılacak 

şekilde düzenlemeler yapılıp, giriş ve çıkışlarda farklı kapıları kullanmaları sağlanmalıdır. 

 

7. Personel dışında kişilerin gruplara kart basmak ya da lavabo kullanmak amacı ile girişleri 

yasaklanmalı. Zorunlu durumlarda girişte maske ve eldiven takıp, ateş ölçümü yapılıp, 

dezenfektan kullanımının ardından bir personelin nezaretinde girişe izin verilmelidir. 

 

8. Tüm personele haftalık ya da aylık olarak cerrah maskeleri ya da çok fazla maske kullanımının 

önüne geçebilmek için ikişer adet sterilize edilip yeniden kullanılabilecek maskeler 

dağıtılmalıdır. 

 

9. Tüm gruplara bol miktarda nitril, latex eldivenler ya da çok fazla eldiven kullanımının önüne 

geçmek için sterilize edilip yeniden kullanılabilecek kauçuk eldivenler dağıtılmalıdır. 

 

10. Kullanılan maske ve eldivenlerin hijyenik bertarafı için tüm gruplara atık kutuları 

yerleştirilmelidir. 
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11. Tüm personele yüz siperliği ya da gözlük dağıtılmalıdır. 

 

12. Her gruba temassız ateş ölçer ve dezenfeksiyon yapmak için Ultra Low Volume (ULV) sisleme 

cihazları dağıtılmalıdır. 

 

13. Gruplara temizlikte kullanılmak üzere bol miktarda Sodyum hipoklorit (Doğaya zararlı bir 

madde olması sebebiyle dikkatli kullanılmalı) ya da çamaşır suyu ve el dezenfektanları 

dağıtılmalıdır. 

 

14. Kısa aralıklarla grupların gezilmesi bulaş riskini artıracağı için gerekli malzemeler bir seferde 

uzun süre idare edilebilecek miktarda ulaştırılıp parça parça gönderme sisteminden 

vazgeçilmelidir. 

 

15. Kişisel koruyucu donanım ve hijyenik malzeme stokları düzenli olarak gözden geçirilmelidir. 

 

16. Yatakhanelerin düzenleri değiştirilerek, yataklar arası mesafe en az iki metre olup, bir odada 

 

17. Maksimum iki kişi yatmalıdır. Spor salonu, lokal gibi birlikte zaman geçirilen yerler ve 

sendikalara tahsis edilmiş odalar gerekirse kapatılıp yatakhane olarak dizayn edilmelidir. 

 

18. Günlük çalışma planı pandemi ile mücadele şartlarına uygun olacak şekilde yeniden 

düzenlenmeli. Günlük eğitim, içtima vs. iptal edilmelidir. İşe gelen personelin gerekli 

olmadıkça bir araya gelmesi engellenmeli ve personelin odasında kendisini izole etmesi 

sağlanmalıdır. 

 

19. Günlük planda yapılan güncellemeler hakkında personele günlük emir ile duyuru yapılmalı. 

Olası ciddiyetsizliklerin önüne geçmek için kurallara uymayan personeller hakkında işlem 

yapılacağı belirtilmelidir. 

 

20. Herhangi bir bulaş durumunda grup tamamen dezenfekte edilmek üzere kapatılmalı. Grupta 

çalışan kişiler kurumun tahsis ettiği bir misafirhanede 15 gün boyunca izole halde yaşamalıdır. 

 

21. Eğer yasal bir engel yoksa öz izolasyon sebebiyle fazla personel kaybının önüne geçebilmek 
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için bulaş olan kişi ile temas eden, aynı grupta çalışan itfaiyeciler üzerinde kullanılmak üzere 

hızlı tanı kitleri edinilmelidir. 

 

22. Olası bir bulaş durumunda fazla personeli riske atmamak için kalabalık gruplardaki (özellikle 

merkez) personel sayısı azaltılmalıdır. 

 

23. Yapılması planlanan toplantı ve grup ziyaretleri iptal edilip, gerekli durumlarda sesli ve görsel 

aramalar ile görüşmeler gerçekleştirilmelidir. 

 

 

Personel tarafından uygulanması gerekenler: 

 

1. Vardiya devrinde işe giren ve çıkan personeller aynı ortamda bulunmayıp hiçbir şekilde 

birbirleriyle temas etmemelidir. 

2. Yeni gelen posta vardiyayı devralmadan önce grup tamamen dezenfekte edilip, giren ve çıkan 

personellerin ateş ölçümü yapıldıktan sonra görev teslimi yapılmalı. (İsrail örneğindeki gibi 

mümkünse giren ve çıkan personellere hızlı tanı kitleri ile test yapılmalıdır) 

3. Sosyal mesefa kuralına kesinlikle uyulup, tokalaşma, toplu şekilde oturma, birlikte yemek gibi 

durumlardan kaçınılmalıdır. 

 

4. Kapalı alanlarda maske ve eldiven kullanılmalıdır. 

 

5. Gruplar 4 saatte bir yarım saat havalandırılıp ve çeşmeler, masa üstleri, koltuklar ve 

sandalyeler, bilgisayar klavye ve fareleri, telefonlar, televizyon kumandaları, merdiven 

korkulukları, lamba düğmeleri, sıvı sabunluklar, lavabo bataryaları dezenfekte edilmelidir. 

 

6. Herhangi bir göreve gidildiğinde olay yerinde araca binmeden kullanılan malzemeler ve 

çizmeler dezenfekte edilmeli. Gruba geldikten sonra araç içi, malzemeler, çizmeler, yangın 

kıyafetleri tekrar dezenfekte edilip, botlar ve yangın kıyafetleri grup içine bırakılmamalıdır. 

 

7. Görev dönüşü personel üniformalarını yıkamaya atıp, banyo yapmalıdır. 

 

8. Şoförler eldivensiz araç kullanmamalıdır. 
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9. Yemekhane kullanımında sosyal mesafe kurallarına azami dikkat edilip kalabalık şekilde 

yemek yenilmemeli. Masalar arası mesafe artırılıp her masaya iki sandalye çapraz bir şekilde 

yerleştirilmeli. Bu düzenle yemekhanenin mevcut personele yetmemesi halinde personel 

sırayla yemek yemelidir. 

 

 

Mevcut önlemler alındıktan sonra ihtiyaca ve personel yapısına bakarak vardiya düzeninde 

değişimler yapılabilir fakat önlemler alınmadan vardiya düzeninde yapılacak değişimlerin yararı 

olmayacağı gibi bulaş için uygun ortam yaratarak çok büyük zararları da yanında getirebilir. Ayrıca 

mevcut personel sayısının azlığı sebebiyle her türlü vardiya sistemi uzun vadede hizmetlerin 

sürdürülebilirliği açısından riskler barındırmaktadır. Şu anda pandemi ile mücadele eden dünya 

İtfaiye teşkilatlarında yaygın olarak kullanılan vardiya sistemleri ve bir aylık vardiya planı örnekleri 

şu şekildedir. 

 

1- 24/48 vardiya sistemi: Halen kullanmakta olduğumuz vardiya sistemidir. 

 

1. Gün: 1. Posta 11. Gün: 1. Posta 21. Gün: 1. Posta 

2. Gün: 2. Posta 12. Gün: 2. Posta 22. Gün: 2. Posta 

3. Gün: 3. Posta 13. Gün: 3. Posta 23. Gün: 3. Posta 

4. Gün: 1. Posta 14. Gün: 1. Posta 24. Gün: 1. Posta 

5. Gün: 2. Posta 15. Gün: 2. Posta 25. Gün: 2. Posta 

6. Gün: 3. Posta 16. Gün: 3. Posta 26. Gün: 3. Posta 

7. Gün: 1. Posta 17. Gün: 1. Posta 27. Gün: 1. Posta 

8. Gün: 2. Posta 18. Gün: 2. Posta 28. Gün: 2. Posta 

9. Gün: 3. Posta 19. Gün: 3. Posta 29. Gün: 3. Posta 

10. Gün: 1. Posta 20. Gün: 1. Posta 30. Gün: 1. Posta 

 

 

2- 24/72 Vardiya Sistemi: Her posta %25 azaltılarak 4. postanın kurulması ile hayata 

geçirilebilecek bir sistemdir. Personel sayılarının düşürülerek olası bulaş durumunda meydana 

gelecek kaybın önüne geçebilmek ve işe geliş gidiş sayılarının azaltılarak personelin toplu 

taşımada virüs kapmasına engel olmak için tercih edilmektedir. 
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1. Gün: 1. Posta 11. Gün: 3. Posta 21. Gün: 1. Posta 

2. Gün: 2. Posta 12. Gün: 4. Posta 22. Gün: 2. Posta 

3. Gün: 3. Posta 13. Gün:1. Posta 23. Gün: 3. Posta 

4. Gün: 4. Posta 14. Gün: 2. Posta 24. Gün: 4. Posta 

5. Gün: 1. Posta 15. Gün: 3. Posta 25. Gün: 1. Posta 

6. Gün: 2. Posta 16. Gün: 4. Posta 26. Gün: 2. Posta 

7. Gün: 3. Posta 17. Gün:1. Posta 27. Gün: 3. Posta 

8. Gün: 4. Posta 18. Gün: 2. Posta 28. Gün: 4. Posta 

9. Gün: 1. Posta 19. Gün: 3. Posta 29. Gün: 1. Posta 

10. Gün: 2. Posta 20. Gün: 4. Posta 30. Gün: 2. Posta 

 

 

3- 120/240 Vardiya Sistemi: Personel sayılarında herhangi bir değişim yapılmayıp blok nöbetlerin 

tutulduğu vardiya sistemidir. İşe geliş gidiş sayısılarının azaltılarak personelin toplu taşımada 

virüs kapmasına engel olmak için tercih edilmektedir. Bu vardiya sistemine geçilmesi durumunda 

alınan önlemlerin çok sıkı tutulması gerekmektedir aksi durumda personel arasındaki bulaş 

vakalarında artışlar görülebilir. Ayrıca blok çalışmalar personle için yorucu olacağından sabah 

kalkış saatlerinin erken olmaması ve gün içerisinde personele uyuma konusunda kolaylık 

sağlanması gerekmektedir. 

 

 

 

1. Gün: 1. Posta 11. Gün: 3. Posta 21. Gün: 2. Posta 

2. Gün: 1. Posta 12. Gün: 3. Posta 22. Gün: 2. Posta 

3. Gün: 1. Posta 13. Gün: 3. Posta 23. Gün: 2. Posta 

4. Gün: 1. Posta 14. Gün: 3. Posta 24. Gün: 2. Posta 

5. Gün: 1. Posta 15. Gün: 3. Posta 25. Gün: 2. Posta 

6. Gün: 2. Posta 16. Gün: 1. Posta 26. Gün: 3. Posta 

7. Gün: 2. Posta 17. Gün: 1. Posta 27. Gün: 3. Posta 

8. Gün: 2. Posta 18. Gün: 1. Posta 28. Gün: 3. Posta 

9. Gün: 2. Posta 19. Gün: 1. Posta 29. Gün: 3. Posta 

10. Gün: 2. Posta 20. Gün: 1. Posta 30. Gün: 3. Posta 
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4- Blok izinli vardiya sistemi: Her posta %25 azaltılarak 4. postanın kurulması ile hayata 

geçirilebilecek bir sistemdir. İşe geliş gidiş sayılarının azaltılarak personelin toplu taşımada virüs 

kapmasına engel olmak için tercih edilmektedir. 120/240 vardiya sisteminden farklı olarak 

meydana gelecek yorgunluğun önüne geçebilmek amacıyla 24 saatlik izin günleri eklenmiştir. 

Mevcut sisteme geçilmesi durumunda maksimum fayda sağlamak için 24/24 çalışmakta olan 

personellerin 24 saatlik izinli günlerinde eve gönderilmeyip belediyenin tahsis ettiği 

misafirhanede konaklamaları sağlanmalı sadece 5 günlük izinlerinde gerekli tedbirler alındıktan 

sonra evlerine gitmelerine izin verilmelidir. 

 

 

 

1. Gün: 1. Posta 11. Gün: 2. Posta 21. Gün: 1. Posta 

2. Gün: 2. Posta 12. Gün: 1. Posta 22. Gün: 2. Posta 

3. Gün: 1. Posta 13. Gün: 2. Posta 23. Gün: 1. Posta 

4. Gün: 2. Posta 14. Gün: 1. Posta 24. Gün: 2. Posta 

5. Gün: 1. Posta 15. Gün: 2. Posta 25. Gün: 1. Posta 

6. Gün: 3. Posta 16. Gün: 4. Posta 26. Gün: 3. Posta 

7. Gün: 4. Posta 17. Gün: 3. Posta 27. Gün: 4. Posta 

8. Gün: 3. Posta 18. Gün: 4. Posta 28. Gün: 3. Posta 

9. Gün: 4. Posta 19. Gün: 3. Posta 29. Gün: 4. Posta 

10. Gün: 3. Posta 20. Gün: 4. Posta 30. Gün: 3. Posta 

 


