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               Ülkemizde ve dünyada yaşanan COVID-19 Pandemisi ve bulaşma riskine ilişkin bilgilendirme yapılması, 

hastanede pandemi nedeniyle alınması gereken tüm sağlık tedbirleri alınmasına rağmen, oluşması 

engellenemeyen bazı zararlı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Oluşma ihtimali bulunan bu zararlı sonuçları göze alarak 

aydınlatma sonrası Müdürlüğümüze bağlı kurumlarda staj yapmayı kabul ediyorsanız, yazılanları okuyup 

anladığınıza ve kabul ederek onayladığınıza dair formu imzalayın. 

 

              AYDINLATMA BİLGİSİ 

COVİD-19 hastalığı hakkında bilgi; 

Yeni COVID-19, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. En çok karşılaşılan belirtiler; ateş, öksürük 

ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. 

COVID-19 insanlar arasında yakın temas ve damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Bu hastalığa yakalanma riski 

en yüksek olanlar, hastayla teması olanlar ve hasta bakımı yapanlardır. COVID-19 ile ilişkili bulaşın çok yüksek 

olması nedeniyle kendiniz hasta olabilir hastalığın yayılmasına sebep olabilirsiniz. Hastanemizde bulunduğunuz ve 

staj yaptığınız süre boyunca maske kullanımınız zorunlu olup buna dikkat etmediğiniz takdirde hastalığın bulaşma 

riski mevcuttur. COVİD-19 hastalığı özellikle yaşlılar olmak üzere kronik hastalığı bulunan ve bağışıklığı 

baskılanmış kişilerde ölümle sonuçlanabilir. 

              STAJYER ÖĞRENCİ ONAMI/RIZASI: 

               Staj yapacağım kurum tarafınca beceri eğitimine başlamadan önce, COVID-19 Pandemisi ve Enfeksiyon 

kontrolü ile ilgili Bakanlık tarafından zorunlu kılınan tüm eğitimler (bulaşma riskleri, kişisel koruyucu ekipman 

kullanımı, gerektiğinde tıbbi yardıma ulaşma) okul/hastane tarafından verilmiş olup koruyucu ekipmanlar sağlık 

tesisi tarafından temin edilmek suretiyle, COVID-19 bulaşma riski de dahil olmak üzere tüm risk ve tehlikeler 

hakkında bilgi sahibi oldum, aklıma takılan ve bilgilenmek istediğim tüm sorular yanıtlandı.  Alınacak tüm 

tedbirlere uyacağımı, rıza vermem halinde karşılaşacağım durumları ve staja başladığım andan itibaren COVID-19 

ilişkili bulaşın olabileceğini kabul ediyor, COVID-19 virüsü bulaşmasına ilişkin tüm sorumluluğun tarafıma ait 

olduğunu ve bu konuda staj yaptığım kurumdan herhangi bir hak talep etmeyeceğimi, öğrencisi olduğum okulun 

beceri eğitiminin yapılmaması yönünde bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı/ Yükseköğretim Kurulu’nun herhangi 

bir kararının bulunmadığını beyan ederek oluşabilecek zararlı sonuçları da göze alarak, başkaca açıklamaya gerek 

duymadan, hiçbir baskı altında kalmadan ve bilinçli olarak kurumunuzda staj yapmaya onam (rıza) veriyorum.  

 

  Öğrencinin Okulu/Bölümü:                                               (öğrenci 18 yaşından küçük ise onam velisi tarafından verilir) 
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