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Pandemi Süreçlerinde Sınav Görevlisi ve Aday Bilgilendirme Talimatı
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5.Amaç ve Kapsam

Bu talimat COVID-19 ve benzeri pandemi durumları nedeniyle, Personel belgelendirme departmanın sınav faaliyetlerinin tedbirli bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin alınacak önlemler ve bilgilendirmeler
için düzenlenmiştir.
Bu talimatta belirtilmeyen ve salgın durumlarına ilişkin gereklilikler dışında kalan belgelendirme prensipleri için PR.PB.05 Mesleki Yeterlilik İçin Personel Belgelendirme Programı Prosedürü ve PR.PB.06
Mesleki Yeterlilik İçin Sınav Prosedürü uygulanır.

6.Tanımlar

COVID-19: Solunum yolu ile yani, çok kısa zamanda geniş kitlelere ulaşabilip hastalandırabilecek bir bulaşma yolu ile bulaşan, bir virüstür.
PANDEMİ: Bir kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklar.
VİRÜS: Virüs, sadece canlı hücreleri enfekte edebilen ve böylece replike olabilen mikroskobik enfeksiyon etkenleridir.
ENFEKTE: Hastalık yapan bir mikroorganizmanın yani virüsün bir kişiye bulaşarak yayılması.
DEZENFEKTAN: Virüslerin öldürülmesi veya üremesini engelleyen sıvı madde.
SOSYAL MESAFE: Kişisel alan ile kamusal alan arasında kalan, bir kişinin kendisinden 120 ile 200 santimetre arasında değişen uzaklık.

7.Sorumluluklar

Bu talimatın uygulanmasından departman yöneticisi, sınav görevlileri ve adaylar sorumludur.

8.Yöntem

8.1 Sınavın Gerçekleştirileceği Alanların Kontrolü
Teorik sınavlar için FR.P.90 Teorik sınavlar İçin Sınav Yeri Uygunluk Formu doldurulur ve kontrolü sağlanarak TL.PB.05 Pandemi Süreçleri için Mesleki Yeterlilik Sınav Talimatı uygulamaya alınır.
Performans sınavlar için ilgili mesleğin sınav yeri uygunluk formu doldurulur ve kontrolü sağlanarak TL.PB.05 Pandemi Süreçleri için Mesleki Yeterlilik Sınav Talimatı uygulamaya alınır.
8.2 Sınav Yapıcının Alması Gereken Önlemler
Bina girişinde koruyucu ekipmanları kullanarak kendi önleminizi alınız.
TL.PB.05 Pandemi Süreçleri için Mesleki Yeterlilik Sınav Talimatı çerçevesinde kontrollerinizi yaparak ön hazırlıktan emin olunuz.
Koruyucu ekipman eksikliği veya yetersizliği tespit etmeniz durumunda yetkiliye bilgi veriniz.
İlgili sınav yeri uygunluk formlarını doldurunuz.
Adayların sosyal mesafeye ( 1,5 m ) uygun şekilde ve ateş ölçümü yapılarak sınav alanına girişini sağlayınız ve koruyucu ekipmanlar hakkında Madde 8.3 deki bilgilendirmeleri yapınız. Sınav
başlamadan önce girişte yapılan temassız ateş ölçümünde yüksek ateşi olmamasına rağmen kendisini iyi hissetmeyen ve bilhassa gribal enfeksiyonu, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileri olan
kişilerin sınav alanından çıkmaları gerektiğini hatırlatınız ve sınav haklarının yanmayacağı bilgisini vererek sınav alanından çıkarınız.
Temassız ateş ölçer ile sınav alanlarına girişte adayların ateşinin ölçülmesi sağlanır. Yüksek ateş tespit edilen (37,5°C ve üstü ) aday diğer kişilerden izole edilerek ALO 184 aranır ve sağlık
görevlilerinin yapacağı yönlendirmeye göre hareket edilir.
Adayların kendi iş elbiseleri ile sınava katılmalarını sağlayınız.
Adayların, koruyucu ekipmanları eksiksiz kullanmalarını sağlayınız.
Adayları teorik sınav da aralarında 1,5 m mesafe bırakarak oturmalarını sağlayınız.
Teorik sınav bitiminde sınavı biten adayların bekleme alanında 1,5 m sosyal mesafe kuralına uyarak beklemesini sağlayınız.
Performans sınav esnasında 1,5 m sosyal mesafe korunarak adayın başarım adımlarını değerlendiriniz.
Sınavlarda kamera, sosyal mesafe kuralına uygun olarak tüm adayların, Sınav Yapıcıların ya da diğer personelin net bir şekilde görüntülenmesini sağlayacak uygun bir yere konumlandırınız.
Teknik ölçüm gerektiren performans sınavlarında, sosyal mesafe kuralına uygun olarak teknik ölçüm sonucunun kamera kaydında görülmesini sağlayınız. Ölçüm sonucu kamerayla
görüntülenemiyorsa aday tarafından ölçüm değeri sesli olarak söylenir ve değeri ilgili beceri ve yetkinlik kontrol listesine kayıt alınız.
Sınavı biten adaylar koruyucu ekipmanları ile sınav yerinden ayrılabilir, koruyucu ekipmanlarını sınav bitiminde çıkarmak isteyen adaylara atık poşeti verilerek adaydan ağzının bağlanmasını isteyiniz.
Sınavı biten adayların sosyal mesafeye uyarak sınav alanını terk etmelerini sağlayınız.
Sınav esnasında tedbirlere uygun hareket etmeyen adayın sınavını durdurup ve iptal ediniz.
Teorik sınavdan sonra bez ve püskürtmeli dezenfektan ile ortamı ve teorik sınavda kullanılan sınav materyallerini dezenfekte ediniz.
Performans sınav için her bir adaydan sonra ortak kullanım sınav materyallerini püskürtmeli dezenfektan ile dezenfekte ediniz.
Ortamın sık sık havalandırıldığından emin olunuz.

8.3 Adayın Bilgilendirilmesi ve Tedbirlerin sağlanması
Tedbirlere uymayan adaylar sınava kesinlikle almayınız.
Kendinizi iyi hissetmemeniz ve bilhassa gribal enfeksiyon, öksürük ve boğaz ağrısı gibi belirtileriniz olması durumunda bilgi veriniz.
Sınav alanına girerken ve girdikten sonra tüm sınav süresince işaretlenmiş 1,5 m sosyal mesafe kuralına uyunuz.
Kendi iş elbiseniz ile sınava katılım sağlayınız.
Koruyucu ekipmanları kullanmadan önce dezenfektan ile el hijyeninizi sağlayınız.
Koruyucu ekipmanlarda yırtık ya da delik olup olmadığını inceleyiniz.
Burun, ağız ve çenenin maske ile örtüldüğünden, yüz ile maske arasında boşluk olmadığından emin olunuz.
Maske kullanılırken maskeye dokunmaktan kaçınılmasını, yanlışlıkla dokunulursa eller alkol bazlı el dezenfektanı ile tekrar temizlenmesini sağlayınız.
Maskeyi çıkarmak için; maskenin kumaş kısmına dokunmadan lastik kısmından tutularak çıkarılmasını, hemen size verilen atık poşetine atılıp ağzının bağlanmasını sağlayınız.
Tek kullanımlık eldiveni Teorik sınav boyunca bileklerinizi kapatacak şekilde giyiniz.
İş eldiveninizi Performans sınav boyunca bileklerinizi kapatacak şekilde giyiniz.
Eldivenleri çıkarırken elleriniz eldiven dışına temas etmesi durumunda, hemen dezenfektan kullanınız.
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Eldivenli eli kullanarak diğer eldivenli elin avuç içi kısmından tutunuz ve eldiveni çıkarınız.
Eldivenli elinizle diğer elinizden çıkardığınız eldiveni tutunuz.
Parmaklarınızı eldivenli elinizin bilek kısmına geçirerek ilk çıkardığınız eldivenin üstüne doğru eldiveni çıkarınız.
Çıkarılan eldiveni size verilen atık poşetine atınız ve ağzını kapatınız.
Maske ve eldiven çıkarıldıktan sonra dezenfektan kullanınız veya su ve sabun ile ellerinizi yıkayınız.
Ellerin yüz bölgesine temasından kaçınınız.
Sınav esnasında tedbirlere uygun hareket etmeyen adayın sınavını durdurulur ve iptal edilir.

Orjinal imza bulunmayan, basılmış nüshalar kontrolsüz kopyadır.

Sayfa No
Page:
3/3

