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            Hastanemizde staj yaptığım süre içerisinde aşağıda belirtilen kurum kurallarına uyacağımı taahhüt 
ederim. 
          Öğrenci; 
1-Çalışma saatlerine (08.30-16.30) uymalı ve mesai saatleri dışında hastanenin hiçbir alanında stajına 
devam etmemelidir.  
2- Stajda bulunduğu her gün düzenli imza atmalı ve resmi evrak olan imza föyleri üzerinde karalama 
yapmamalıdır. 
3- Staja gelmediği günlerde kendisinden sorumlu olan Eğitim Hemşiresine bilgi vermelidir. 
4- Kendisine teslim edilen öğrenci oryantasyonunda belirtilen kıyafet düzenine uymalı, öğrenci kimlik 
kartını gözükecek şekilde asmalıdır. 
5- Forma bütünlüğüne dikkat edilecek şekilde saçlar toplu, traşlı olunmalı, tırnaklar kısa olmalı ve takı 

olmamalıdır. 
6- Enfeksiyon kontrol önlemlerine uymalı, el hijyenine dikkat etmeli, staj saatleri süresince her daim 
maske ile çalışmalı, sosyal mesafe kurallarına mutlak uymalıdır. 
7- Yemeğe staj yapılan birim boş bırakılmayacak şekilde birim sorumlusunun koordinasyonu ile dönüşümlü 
olarak çıkılmalı, yemek almadan önce isminin olduğu bölüme imzasını atmalıdır. Mesai saatleri 
içerisinde(özellikle yemek saatleri) hastane bahçesinden asla dışarı çıkmamalıdır. 
8- Hasta mahremiyetine özen göstermeli, hasta bilgilerini hiç kimse ile hiçbir yerde paylaşmamalı, 
Hastane içinde fotoğraf çekip sosyal medya vs. de paylaşmamalıdır. 
9- Hastane içinde yetkisinin olmadığı alanlara giriş yapmamalı, öğrencilere yasak olduğu belirlenmiş 
alanlarda bulunmamalıdır.(Covıd-19 birimleri ve yoğun bakımları) 
10- Staj saatlerinde Eğitim Hemşireliğinin bilgisi ve izni olmadan kurum dışına çıkmamalıdır. 
11- Hastane içerisinde sigara içmemelidir.  
12- Staj başlangıcından itibaren kendinden istenen evrakları zamanında teslim etmelidir. 
13- İş kazası ile ilgili bir durum yaşandığında üç iş günü içerisinde Acil Servise başvuru yapmalı, durumu 
raporlatmalı, Eğitim Birimini bilgilendirmelidir. 
14- Staj süresince hastalar ve çalışanlar ile iletişimine maksimum dikkat etmeli, fazla samimi olmadığı 
gibi tartışma ortamlarından uzak durmalıdır. 
15- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği İşletmenin çalışma 
şartlarına uymak; İşletme Şartlarına uyum Madde 147: 
(1)İşletmelerin çalışma düzenine ve şartlarına uymak, işletmede yapılan işe uygun kıyafet (veya okulun belirlediği) 
giymek zorunludur. Öğrenciler, üretim ve hizmetle ilgili gizlilik gerektiren konular ile kişilere ait özel bilgileri 
başkalarıyla paylaşamaz. Kendilerine verilen işleri özenle yapar, işyerine ait makine, araç-gereci korur, pratik ve 
teorik eğitimine düzenli olarak devam eder… sözleşme şartlarına uyar. 
(2) (Değ:13/09/2014-29118 RG) Uyarılara rağmen kurallara uymayan öğrencilerin işletme ile ilişkileri kesilir. 
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