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HASTANE İÇİ SİYAH KOD STANDART OPERASYON PROSEDÜRÜ (HAP.PR.44) 

Eylemlerin 
gerçekleştirilmesi 
ve raporlama için 
zaman çizelgesi 

Temel Faaliyet: Bomba tehdidinin kesinleştiği an personelin anlayacağı şekilde siyah 
kod verilmesini sağlamak ve ardından emniyet güçleriyle iletişime geçerek tüm 
hastaların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi, personelin korunmasını sağlamak. 
 
Hedefler: 

 Bomba tehdidinin olduğu öğrenildiğinde siyah kodun aktivasyonunu sağlamak. 

 Konuyla ilgili personelin bilgilendirilmesi 

 OYE harekete geçirmek 

 Emniyet güçleriyle iletişime geçmek. Onların direktifleri doğrultusunda hareket etmek. 

 Eğer mümkünse hasta ve hasta yakını ve personelleri güvende tutmak, güvenli bir 
bölgeye taşımak. 

 Hastane çevresindeki güvenlik önlemlerini artırmak 

 Hastane tahliyesi sağlamak. 

 

Sırası ile Gerçekleştirilecek Eylemler; 

 Hastanede hasta/hasta yakını ve hastane çalışanlarının silahlı saldırı yada tehdide 
maruz kalmaları halinde olaya şahit olan hastane personeli en yakın dahili telefondan 
0 numarayı arar siyah kod verilir. 

 Alarma verildikten sonra güvenlik ekipleri güvenlik personeli olay yerine gelir. 

 Güvenlik görevlileri olay yerine girişi engellemek amacıyla bölgeyi emniyet şeridine 
alarak suç mahallini korur. 

 Etrafta kolay alev alabilen maddeler bölgeden uzaklaştırılır. 

 Güvenlik güçleri aranır ve gerekli bilgiler verilir. 

 Bölge, genel kolluk kuvvetleri gelene kadar koruma altına alınır. İçeriden hiçbir şey 
alınmaz veya yeri değiştirilmez. 

 

 

İş Güvenliği Kuralları ve Kontrol Prosedürleri 

 Güvenlik tarafından hastane giriş çıkışlar kontrollü olmalıdır. Şüpheli durumlar 
sorgulanmalıdır 

 

Kullanılacak Materyaller 

 Telsiz, telefon 

 Tekerlekli sandalyeler 

 Sedyeler 

 Hasta dosyaları, formlar 
Kalite Kontrol 

 Doldurulan evrakları kontrol edin 
Zaman Dilimi: 
Siyah kod sona erdirilmesine kadar olay yerinden ayrılmamalıdır 
 

 

Diğer Standart Operasyon Prosedürleri ve/veya Paydaşlar ile Koordinasyon 
Yangın sop(20) 
Güvenlik sorumlusu İŞAT 
 

 

Karşılaşılabilecek özel durumlar 
 

 

Sürece Dahil Olan Kişiler 

 Başhekim, İş Güvenliği Uzmanı, Hastane Müdürü, Kalite Direktörü, Başhemşire 
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Ekler 
Raporlama için kayıtlar ve formlar. 

 

Eylemlerin Kaydedilme Şekli 
Kayıtlar:  
Formlar:  
İzleme 
Temel faaliyet: Kaliteli tıbbi bakım sunumunun devamlılığı ile personelin, hastaların, 
işçilerin ve kritik ekipmanın güvenliğini sağlamak. 

 

Güvenlik Konuları  
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