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Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin çalışan görevlendirilmeli ve 

sorumlulukları belirlenmeli, ekip sayısı mevzuat çerçevesinde 

düzenlenmeli (vardiya usulu çalışmalar göz önüne alınmalı), çalışanlar 

hastalık ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

   

Yasal yükümlülükler nedeni ile ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve 

eğitimler uzaktan eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmeli, 

uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimler ise sosyal 

mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile icra 

edilmelidir. 

   

Covid-19 tanısı alan kişi ile temas eden diğer işyeri çalışanlarının 

belirlenmesi amacıyla İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine destek 

verilmelidir. 

   

İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde 

Maske, Mesafe ve Temizlik kurallarına önem gösterilmelidir. 
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Kapalı işyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı 

çalışma alanları yeterli midir? 
   

Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülmelidir.    

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanlar işyeri sağlık 

personeline, sağlık personeli bulunmaması durumunda maske takarak en 

yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. 

   

Çalışanların hasta olduklarında evde kalmalarını teşvik eden, öksürük ve 

hapşırma görgü kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan 

afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve herkesin görebileceği diğer 

alanlara asılmalıdır. 

   

Kapalı işyeri ve ofisler sık sık havalandırılmalıdır. Kapalı ortamlardaki 

havalandırma sistemlerinin bakım ve onarımları düzenli olarak yapılmalı 

ve düzenli kayıt tutulmalıdır. 
   

Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine 

karşı temassız sistemler kullanılmalı veya geçici süre ile sistemler 

kullanılmamalıdır. 

   

Zaruri haller dışında işyerine ziyaretçilerin girmesine izin verilmemelidir.    

Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafe 

korunmalı, yığılma ve kalabalıklaşma önlenmelidir. 
   

Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi 

havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava 

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 

sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri 

doğrultusunda yapılmalıdır. 

   

Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince sık aralıklarla en az 

20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamaları sağlanmalıdır. 
   

Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda 

tutulması için planlama yapılmalı, mümkün olması halinde uzaktan 

çalışma gibi yöntemler tercih edilmelidir. 

   

Çalışma süreleri içinde, ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da 

kapsayacak şekilde çalışanların birbirleriyle etkileşimleri asgari düzeyde 

olacak şekilde planlanmalıdır. 

   

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekilleri yeniden 

gözden geçirilmeli, mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş 

organizasyonu yapılmalıdır. 

 

   



Asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, zorunlu hallerde sosyal 

mesafe kuralına uygun kişi sayısı ile sınırlandırılmalı ve temas edilen 

yüzeyler sık sık dezenfekte edilmelidir. 

   

İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde 

uygun kişisel koruyucu donanımlar seçilip kullanılmalıdır. (İş Kıyafeti, 

Maske, Eldiven gibi) 

   

Ekranlı araçlar ile ilgili parçaları (klavye, Mouse, ortak telefon vb.) dâhil 

olmak üzere, kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin 

sağlanması amacıyla farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça 

dezenfekte edilmelidir. 

   

Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda 

bulunulmamalı ve ellerle yüz bölgesine temas edilmemelidir. 
   

Herkesin görebileceği yerlerde bilgiledirme afişlerinin asılması 

gerekmektedir. 
   

İşyerine gelen yeni malzemelerin belirlenecek özel alanlarda depolanması 

sağlanmalı ve yetkili çalışanlar dışında bu alanlara giriş ve çıkışlar ile 

malzemelere teması önleyici tedbirler uygulanmalıdır. 

   

Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemeler 

yapılmalıdır. 
   

Klimaların dışarıdan %100 temiz hava alacak modda çalıştırılması, fan 

hızının düşük tutulması. Klimaların bakım, temizlik ve filtre değişikliğinin 

zamanında yapılması sağlanmalıdır. 

   

Çalışma alanı girişinde el antiseptiği bulundurulması ve içeri giren 

herkesin antiseptiği kullanması sağlanmalıdır. 
   

İşyerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve 

çalışanlar maske takmalıdır. 
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Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak 

şekilde (tercihen 2 metre Çapraz oturacak Şekilde) düzenleme 

yapılmalıdır. 

   

Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz 

önünde bulundurularak sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalıdır. 
   

Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun olarak ve 

kişisel koruyucu donanımlarını kullanarak servis yapmaları sağlanmalıdır. 
   

Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye 

boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi 

kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler 

yapılmalıdır. 

   

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek 

kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır. 
   

Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre 

belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri 

sağlanmalıdır. Çay içme molalarındada benzer kurallara dikkat 

edilmelidir. 

   

Mümkünse yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde 

dağıtılmalıdır. Yemekhanede kullanılan malzemelerin tek kullanımlık 

olması sağlanmalıdır. 

   

Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları mümkün 

olduğunca kullanılmamalı, çalışanlara kapalı şişelerde su temin 

edilmelidir. Kullanılıyorsa da Su sebili ve Çay ocakları gibi ortak kullanım 

alanlarında tek kullanımlık bardakların kullanılması, 

   

Yemekhane ve dinlenme alanları hijyenin sağlanması amacıyla sık 

aralıklarla dezenfekte edilmelidir. 
   

Sık Havalandırma yapılması sağlanmalıdır. (Yemeklerden önce ve sonrası 

1 saat havalandırılmalıdır.) 
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Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) 

personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve sağlık kuruluşuna 

yönlendirilmelidir. 

   

El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı 

durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren 

sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. İşyerlerinde, 

lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. 

   

İşyerinde çalışanların kullanımı için yeterli temizlik malzemeleri 

bulundurulmalıdır. El hijyenini teşvik etmek için dezenfektanlar ortak 

alanlarda bulundurulmalıdır 

   

Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven 

kullanımını gerektirmiyorsa, COVID-19’dan korunmak amacıyla eldiven 

kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak 

el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir. 

   



İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 

telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su 

ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 

litre suya yarım küçük çay bardağı). Sodyum hipoklorit içeren çamaşır 

suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor 

bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için 

kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 

sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) 

kullanılmalıdır. 

   

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer 

cihaz yüzeyleri % 70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 
   

Çalışma ortamına elle temas edilmesine gerek duyulmayan ağzı kapalı 

yeterli sayıda çöp kutuları yerleştirilmelidir. 
   

Çalışanlara tek kullanımlık mendiller, maske, eldiven ve biyolojik atıklar 

için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; temizlik personeline, çöplerin içeriğine 

temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır. 

   

Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu çalışan kişisel hijyenine 

ve uygun KKD(Kişisel Koruyucu Donanım) kullanıma özen 

göstermelidir. 

   

Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı 

ve el hijyen sağlanmalıdır. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa yenisiyle 

değiştirilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, 

sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile 

ovalanmalıdır. 
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İş elbiseleri ile harici elbiselerin teması önlenmeli ve ayrı yerlerde 

saklanabilmesine yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 
   

Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesi 

bulundurulmalı, saatlik dezenfekte edilmeli ve temizlik çizelgesine 

işlenmelidir. 

   

İş giysileri ve koruyucu ekipmanlar, çalışma alanından ayrılmadan önce 

çıkarılmalı ve diğer giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi 

sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu ekipmanların virüsten 

arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde ise imha edilmelidir. 

   

Giyinme dolapları kişiye özel olmalı, dolaplar sosyal mesafeyi koruyacak 

şekilde konuşlanmalı, şahısların kendi dolapları haricinde diğer dolaplara 

temasının olmamasının sağlanması gerekmektedir. 

   

Giyinme alanlarında ayakkabılar için ayrı bir bölüm ayrılmalı, ayakkabılar 

yerlerde ve dolapların üzerinde olmamalı gerekir ise galoş giyilmelidir. 
   

Yan yana olan lavabolarda sosyal mesafeyi korumak ve teması önlemek 

için bir dolu, bir boş olacak şekilde bazılarının kullanıma kapatılması veya 

separatör yaptırılması, 

   

Tuvalet ve ortak kullanım alanlarını kullanırken maske takılmalıdır.    

Pisuvarlarda sosyal mesafeyi korumak için bir dolu, bir boş olacak şekilde 

bazılarının kullanıma kapatılmalıdır. 
   

Tuvaletlerde el kurutma makinalarının kullanımının iptal edilmesi. Ortak 

havlu vb. kullanılmaması, 
   

Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/banyo olanağının sağlanması 

gerekmektedir. 
   

Duş alma alanlarının ve giyinme alanlarının yoğunluğunu önlemek adına 

içeride bulunması gereken kişi sayısı belirlenmeli ve asgari mesafeler 

planlanmalıdır. (5 Metrekarede 1 kişi) 

   

Giyinme odalarının havalandırma sistemleri mutlaka olmalıdır.(Mekanik 

ya da Doğal Havalandırma) Sürekli havalandırılması sağlanmalıdır. 
   

Çalışanların soyunma-giyinme alanlarına mutlaka maske ile girmesi ve 

maskenin çıkarılmaması sağlanmalıdır. 
   

Her soyunma-giyinme alanında T.C. Sağlık Bakanlığının tavsiye ettiği el 

antiseptiğinin bulundurulması, 
   

Soyunma alanları giriş-çıkışlarında sosyal mesafenin korunması için 
önlemler alınması, Soyunma alanlarında kalma süresinin 
sınırlandırılması, 

   

Soyunma odalarına gidiş ve gelişlerde yoğunluk azaltılmalı soyunma 
odasının büyüklüğüne ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak kademeli 
giriş çıkış yapılmalıdır. 

   

Giyinme alanları yetersiz olan işletmeler açık alanlarda yeni alanlar 

oluşturarak bulaş riskini azaltabilirler. 
   

Giyinme alanlarında yiyecek, içecek tüketiminin olmamasının sağlanması 

gerekmektedir. 
   

Mescitlerin havalandırılabilir nitelikte olması, Şahısların kendi 

seccadelerini kullanmaları sağlanmalıdır. İmkan varsa Açık alanda bir yer 

belirlenerek ibadetlerini yapmaları sağlanmalıdır. 
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İşyerinde COVID-19 pozitif bir kişi varlığı durumunda, İl/İlçe Sağlık 

Müdürlüğü ivedilikle bilgi verilir. 
   

Hassas risk gruplarında yer alan çalışanların mümkünse evden çalışmaları 

sağlanmalıdır. 
   

Çalışanlara verilecek olan iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri uzaktan eğitim 

şeklinde, işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri 

konuları önceliklendirilerek verilmelidir. Eğitimlerde aile ve toplumsal 

yaşama ilişkin öneriler de yer almalıdır. 

   

Çalışanların ruhsal sağlığını korumak adına psikososyal risk etmenleri 

değerlendirilerek doğru ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması 

sağlanmalıdır. 

   

Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde, bir çalışanın 

COVID-19 pozitif çıkması durumunda etrafındaki kişiler yakın temaslı 

kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirilir. COVID-19 

pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık kuruluşunca yönetilir, diğer 

çalışanlar maskesini takarak çalışmaya devam eder. İl-ilçe Sağlık 

Müdürlüğü tarafından, hastalık belirtileri açısından 14 gün süreyle takip 

edilir. 

   

Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere 

temizlik ve hijyeni her servisten sonra sağlanmalı ve temizlik çizelgesi 

tutulmalıdır. 
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Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak 

planlanmalıdır. 
   

Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün 

olduğunca azaltılmalıdır. 
   

Servis araç girişlerine el dezenfektanları bulundurulmalı çalışanlar ellerini 

dezenfekte ederek araca binmelidir. 
   

Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcular cerrahi maske 

takmalıdır. 
   

Servislerde ayakta yolcu alınmayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.    
Servislerde personellerin oturacakları koltuklar belirlenmeli ve her gün 

aynı koltukta seyahat etmeleri sağlanmalıdır. Personellerin farklı 

servislerde yolculuk yapmaları engellenmelidir. 

   

Araçlarda yer alan her türlü araç, gereç ve eşyanın temizliği araçların 

kullanımda olmadığı dönemde günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda 

olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır. 
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