6.1 Karantina Tesisleri Dahil Sağlık Merkezleri
Mekanik 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

Adımlaranahtar sorular

Stratejiler
Bir Isıtma-Havalandırma Klima (IHK) uzmanına danışarak, havalandırma miktarını mevcut sistemin
özellikleri gözetilerek artırma imkanını değerlendirin.
Sıcaklığa veya insan yoğunluğuna (CO₂ konsantrasyonu) bağlı olarak temiz hava beslemesini azaltan
“talep kontrollü havalandırma sistemini” devre dışı bırakın.
Havalandırma miktarı mekanik olarak arttırılamıyorsa, pencereleri açarak doğal havalandırma
desteğiyle havalandırmayı en üst düzeye çıkarmayı düşünün (daha fazla strateji için doğal
havalandırma bölümüne bakın).

Havalandırma
miktarı DSÖ
minimum
gerekliliklerini
karşılıyor mu?

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.

HAYIR

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: Filtrelenmiş olsa da sirküle eden (çevrilen) iç havanın hiçbir durumda
havalandırmanın yerini tutmadığını göz önünde bulundurun.

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

EVET

Sağlık çalışanlarının maruziyetini en aza indirmek için hava akış yönlerini düzeltmeye çalışın; yani,
temiz hava akışı yönünü belirleyerek, gerekiyorsa hasta ve sağlık personel alanlarını değiştirin.

Hava akışı
temizden daha az
temiz alana doğru
mu hareket
ediyor?
Hava akış
yönü temiz
alandan daha
az temiz
alana doğru
olmalıdır.

Bir IHK uzmanına danışarak, hava akış yönünü değiştirme, yani besleme ve egzoz (dönüş) havası
elemanlarının yerini değiştirme olanağını değerlendirin.

+

Aerosol Üreten İşlemin (AÜİ) uygulandığı odalarda: Hava akış yönünü daha sıkı kontrol edebilmek
için antre (giriş holü) ekleyin. Giriş holündeki kapılar hasta odası ile koridor (temiz alan) arasındaki
havayı net bir şekilde ayırmak için aynı anda açılmamalıdır. Bir ön oda oluşturmak için uygun
maliyetli çözüm fermuarlı plastik bir bölmenin kullanılmasıdır.

HAYIR

EVET

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

Egzoz havası
doğru şekilde
yönetilebiliyor
mu?

HAYIR

İnsanları veya hayvanları en az 4 m uzakta tutacak şekilde egzoz çıkışının yakınındaki alanı çitle
çevirmeyi düşünün. Hava atış ağzı yukarıda ise hava alış ağzı ile arasındaki mesafe en az 2 metre;
hava atış ağzı aşağıda ise hava alış ağzı ile arasındaki mesafe en az 4 metre olmalıdır. (Aynı seviye
için panjur kanatlarını zıt yönlendirmek kaydı ile bizim kullandığımız mesafe en az 10 metredir) .

Alanın çitle çevrilmesi uygun değilse, bir IHK uzmanına danışarak, sistem kapasitesine göre egzoz
atış ağızlarına HEPA filtreleri yerleştirme olanağını değerlendirin.

EVET

Isıtma-Havalandırma-Klima (IHK) sisteminin ekonomizör modlarını kullanarak dış hava miktarını,
potansiyel olarak % 100'e kadar artırın. Dış hava yüzdesini artırmadan önce, IHK sisteminin
kapasitesiyle uyumluluğunu kontrol edin.
IsıtmaHavalandırma
-Klima (IHK)
sistemi
karışım hava
modunda
çalışıyor mu?

İç hava
sirkülasyonu
dikkatlice
değerlendirilmelidir.

Bir IHK uzmanına danışarak, sistem kapasitesine göre dönüş hava kanalına HEPA filtreleri monte
etme olanağını değerlendirin. Artan filtre verimliliği, genellikle filtre boyunca artan basınç
düşüşüne neden olur. Filtrelerin sınıfını değiştirmeden önce, IHK sisteminin kapasitesinin, basınç
farklarına ve/veya hava akış miktarına olumsuz etkilere neden olunmadan, filtre yükseltmelerini
gerçekleştirebileceğinden emin olun.
Başka 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: Filtrelenmiş olsa da sirküle eden (çevrilen) iç havanın hiçbir durumda
havalandırmanın yerini tutmadığını göz önünde bulundurun. Ayrıca, iyi bakım
uygulamak önemlidir.

EVET

İç hava çevrim modu iyileştirilemez veya değiştirilemezse, pencereleri açarak doğal havalandırma
kullanarak havalandırmayı en üst düzeye çıkarmayı düşünün (daha fazla strateji için doğal
havalandırma bölümüne bakın).

HAYIR

Isıtma-Havalandırma-Klima (IHK) sistemi, dönüş ve besleme tarafı arasında hava ayrımını garanti
eden çift serpantinli “çevrimsel” sulu sistem ile donatıldığında, ısı geri kazanım cihazları
aracılığıyla virüs partikül iletimi sözkonusu olmaz.

IsıtmaHavalandırma
-Klima (IHK)
sistemi ısı geri
kazanım
sistemine
sahip mi?

Isı geri
kazanım
ünitesini
sorgulayın.

Isıtma-Havalandırma-Klima (IHK) sistemi hava basınç dengesi sağlanmış çapraz akımlı havadan
havaya ısı transfer eden eşanjör ile donatıldığında ısı geri kazanım cihazları aracılığıyla virüs yüklü
partikül iletimi sözkonusu olmaz.
Hava blöf sistemine sahip ve uygun şekilde bakımı yapılmış contalar ile donatılmış dönel (rotorlu)
tip ısı eşanjörleri için sızıntı oranları çok düşüktür ve çapraz kontaminasyon minimum risktir.

EVET

Bir IHK uzmanına danışarak ısı geri kazanım sisteminde kritik miktarda sızıntılar (>% 3) tespit
edilirse, sistem kapasitesin uygunluğunu gözeterek HEPA filtre monte etme olanağını
değerlendirin. Artan filtre verimliliği, genellikle filtre içinde artan basınç düşüşüne neden olur.
Filtreleri değiştirmeden önce mevcut sistemin, basınç farklarına ve/veya hava miktarına olumsuz
etkiler yaratmadan, filtre sınıfı yükseltmelerini gerçekleştirebildiğinden emin olun.

HAYIR

IHK sistemi,
bina içinde
insanlar varken
sürekli
çalıştırılmalı ve
düzenli olarak
kontrol edilmeli,
bakımı
yapılmalı ve
temizlenmelidir.

IsıtmaHavalandırmaKlima sistemi
düzenli olarak
kontrol ediliyor,
bakımı yapılıyor,
temizleniyor ve
çalıştırılıyor mu?
HEPA filtre
değişimi dahil.

Isı geri kazanım bölümlerinde kritik miktarda sızıntılar (>% 3) tespit edilirse ve sistem HEPA filtre
kurulumuna izin vermezse; basınç ayarı (besleme havası tarafında egzoz havası tarafına göre daha
yüksek basınç), ısı eşanjörünün devre dışı bırakılması veya baypas edilmesi seçenekleri
uygulanabilir.

+

IHK sistemleri, üreticinin tavsiyelerine göre düzenli olarak izlenmeli, bakımı yapılmalı ve
temizlenmelidir. Sistemin üreticinin bakım gerekliliklerine uygunluğunu doğrulamak için bir
IHK uzmanı, cihaz üreticisi veya uzman bir şirket ile iletişime geçin.

+

HEPA filtresini üreticinin önerilerine göre değiştirin.

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.

Klima ve ısıtma,
oda seviyesinde
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. Hasta geçişlerinde iç 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 devamlı 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 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.

