6.1 Karantina Tesisleri Dahil Sağlık Merkezleri
Doğal Havalandırma
Minimum
gereklilikler

Minimum
havalandırma
miktarı:
 Aerosol Üreten
İşlem (AÜİ)
olan yerlerde :
160 l/s/hasta
(576 m³/h/hasta)
veya
Saatte 12 hava
değişimi

Stratejiler

Adımlaranahtar sorular

Havalandırma
miktarı DSÖ
minimum
gerekliliklerini
karşılıyor mu?

+

Potansiyel yeni açıklıkları göz önünde bulundurarak, açıklıkların yerlerini ve yüzey alanlarını
değerlendirin (pencere veya kapı ekleyin / boyutlarını değiştirin).

+

Tek taraflı havalandırma yerine “çapraz/karşılıklı” havalandırma sağlamaya çalışın.
Not: Aşağıdaki özel durumlarda çapraz havalandırma uygulanmamalıdır:
• Aerosol Üreten İşlemin (AÜİ) gerçekleşebileceği ve egzoz havasının uygun şekilde yönetilmediği
COVID-19 şüpheli vakaların olduğu oda veya koğuş içinde;
• hava akışı daha az temizden temiz bir alana doğru hareket ettiğinde.
Tek taraflı havalandırma

Karşılıklı havalandırma

HAYIR
Sistem, havalandırma miktarının önerilen kişi başı minimum hava debisini sağlayacak şekilde
yükseltilmesine izin vermiyorsa, standart değeri karşılamak için odadaki insan sayısını azaltmayı göz
önüne alın.

 60 l/s/hasta
(216 m³/h/hasta)
veya
Saatte 6 hava
değişimi

+

Başka (kısa vadeli) bir strateji uygulanamıyorsa, HEPA filtreli portatif bir hava temizleyici kullanmayı
düşünün. Cihazı yerleştirirken hava akış yönüne (temizden daha az temiz alanlara) dikkat edin. Hava
temizleyici, enfeksiyon kaynak(lar)ına mümkün olan maksimum işlemi yapabilmesi için insanlar
tarafından kullanılan alanlara ve insanlara yakın konumlandırılmalıdır. Portatif hava temizleyicileri
sürekli çalıştırılmalı ve hava temizleyici kapasitesi en azından “minimum gereksinim” ile “ölçülen
havalandırma” miktarı arasındaki farkı kapatmalıdır. Cihazın temiz hava dağıtım
miktarını (m³/saat), oda havalandırma miktarıyla karşılaştırın.
Not: Portatif/taşınabilir hava temizleyicilerinin hiçbir durumda havalandırmanın
yerini tutmadığını göz önünde bulundurun.

+

Sağlık çalışanlarının maruziyetini en aza indirmek için hava akış yönlerini düzeltmeye çalışın; yani,
temiz hava akışı yönünü belirleyerek, hasta odalarında doğal negatif basınca (baca etkisine bağlı
olarak) sahip olmak için gerekiyorsa hasta ve personel alanlarını değiştirin.

+

Duvar veya pencere tipi hava atış cihazı (fanı) veya rüzgar gülü montajı.

+

Açık bir pencerenin yakınına yerleştirilmiş bir ayaklı fanın kullanılması havalandırmayı sağlayabilir.
Pencereye bakan (yani dışarıya bakan) bir ayaklı fan, odanın havasını çekerek dışarıya atmaya hizmet
eder; odanın içine bakan (yani içeriye bakan) bir fan, dış havayı içeri çekmeye ve odanın içine itmeye
hizmet eder. Ayaklı fanın yönü, istenen hava akış yönüne göre seçilmelidir.

+

Baca etkisini veya diğer doğal havalandırma stratejilerini
etkinleştirmek / iyileştirmek için inşaat çalışmaları.

EVET

Hava akışı
temizden daha
az temiz alana
doğru mu
hareket ediyor?

Hava akış
yönü temiz
alandan daha
az temiz
alana doğru
olmalıdır.

HAYIR

Baca etkisi

Antre-ön oda

EVET

+

Aerosol Üreten İşlemin (AÜİ) uygulandığı odalarda: Hava akışı yönü üzerinde sıkı kontrole sahip
olmak için bekleme (antre) odaları ekleyin. Hasta odası ile koridor (temiz alan) arasındaki havayı net
bir şekilde ayırmak için bekleme odalarında çift kapılar aynı anda açılmamalıdır. Not: Çoğu durumda,
bu strateji çapraz havalandırma ile birleştirilemez, bu nedenle minimum havalandırma oranına diğer
stratejilerle ulaşılmalıdır. Bir ön oda oluştumak için uygun maliyetli bir çözüm, için fermuarlı plastik
yapı elemanlarının kullanılmasıdır.

Kirli hava,
temiz hava
alış
panjurlarına
uzak olacak
şekilde,
doğrudan
dışarı
atılmalıdır.

Kirli egzoz havası
doğru şekilde
yönetilebiliyor mu?
İnsanların açıklıkların (pencere ve kapılar) yakınından geçişini önlemek için çitlerin kullanılması,
insanları veya hayvanları bu açıklıklardan en az 4 m mesafede tutmak.
Kirli havanın çatıdan veya insanlardan 2 m yüksekten atılması durumunda herhangi bir işlem
yapılmasına gerek yoktur (Baca etkisi nedeniyle).

HAYIR

EVET

İç havayı
sirküle eden
ısıtma ve klima
cihazları
dikkatlice
kullanılmalıdır.

Split sistem ve fan coil ünitelerinin kullanımı, bakımı zor olduğundan, filtreleme kalitesi düşük
olduğundan ve türbülansa katkıda bulunduğundan, potansiyel olarak enfeksiyon riskini
artırdığından önerilmez.
COVID-19 hastaları için split sistem ve fan coil üniteleri kullanmaktan kaçının, özellikle Aerosol
Üreten İşlemin (AÜİ) uygulandığı yerlerde alternatif ısıtma ve soğutma sistemleri ve lokal egzoz
sistemleri kullanmayı düşünün.
Split sistemler yalnızca tek kişilik odada (şüpheli veya doğrulanmış vakalar) ve kohortlu yatarak
tedavi gören hastaların bulunduğu ortak odada kullanılabilir.
Not: Kanalsız iç havayı sirküle eden (çeviren) cihazlar hiçbir durumda havalandırmanın
yerini almaz.

İklimlendirme ve
ısıtma, split veya fan
coil üniteleri gibi
kanalsız (iç hava
sirkülasyonlu)
cihazlarla yapılır.

Yetersiz filtrelemeye sahip oda havasını çeviren üniteler kullanıldığında, aerosollerin odadan
kaçma potansiyelini azaltmak için koridora göre negatif basınç oluşturmayı değerlendirin.
Aspiratörler monte edilerek, odadan emilen havanın miktarı artırılarak negatif basınç
oluşturulabilir. Hastalar arasında üniteler dikkatlice temizlenmelidir.

EVET

+

+
HAYIR

SON

Alternatif klima ve ısıtma mevcut/uygulanabilir değilse, AÜİ’in uygulandığı yerlerde türbülansı
azaltmak için klima ve ısıtma ünitelerini minimum hızda çalıştırmayı düşünün. Termal
şartlandırma (yüksek sıcaklıklar) gerektiğinde, bireyler arasında doğrudan hava akışlarının
önlendiğinden emin olun.
Tek kişilik oda (şüpheli veya doğrulanmış vakalar) ve kohort onaylı yatarak tedavi gören
paylaşımlı oda hariç.
Not: Kanalsız iç havayı sirküle eden (çeviren) ünitelerin hiçbir koşulda havalandırmanın
yerini tutmadığını göz önünde bulundurun.

Aerosol Üreten İşlemin (AÜİ) uygulandığı yerlerde hava akışını temizden daha az temiz bölgeye
yönlendirmek için ısıtma / soğutma ünitesinin konumunu değiştirmeyi veya hava akışını kontrol
etmek için bir aspiratör takmayı düşünün.

