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ÖNSÖZ
Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce Çin’de ortaya çıkıp
bir salgın halinde tüm ülkeye yayılmış ve kısa sürede sırasıyla Avrupa
ve diğer coğrafyalarda da görülmüş ve yayıldığı tüm ülkelerde
hükümetleri kısa süre içinde ülke genelinde sıkı önlemler almaya
mecbur bırakmıştır. Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de kaydedilmiş olup,
Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hükümet
tarafından fasılalar halinde bir dizi önlemler alınmasını zorunlu
kılmıştır.
Bulaşıcılığının çok hızlı olması nedeni ile kamu ve özel sektör
kuruluşları gibi tüm kurum ve işyerlerinde faaliyetler durdurularak,
sokağa çıkma yasaklarına veya kontrollü dolaşıma varan uygulamalar
devreye alınmak durumunda kalınmıştır.
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Derneği-UDDER ve Sistem
Belgelendirme Kuruluşları Derneği- SİSDER iş birliği ile hazırlanan bu
rehberin amacı Demir Çelik tesisleri , Metal işleme tesisleri ve
dökümhaneler gibi işleten tüm kuruluşların Covid-19 salgın dönemi
içinde faaliyetlerini bu rehberde ki güvenli şartları oluşturarak
gerçekleştirdiklerinin yetkili kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi
ve sertifikalandırılması için dayanak oluşturmaktır.
UDDER
Uygunluk Değerlendirmesi Derneği, T.C. Ekonomi Bakanlığı
önderliğinde, kalite altyapısının önemli unsurlarından biri olan
uygunluk değerlendirmesi alanında ilgili kamu ve özel sektör
kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak,
sorumluluk üstlenen tarafları bir araya getiren, ülkemizde
yapılandırılmış bir sivil toplum kuruluşudur.
SİSDER
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilerek uluslararası
karşılıklı tanıma anlaşması çerçevesinde tüm dünyada denetim ve
belgelendirme yetkisi olan Sertifikasyon Kuruluşlarının oluşturduğu bir
sivil toplum kuruluşudur.
YETKİLİ KURULUŞ
UDDER veya SİSDER üyesi olup, Türkak veya Uluslararası bir
akreditasyon kuruluşu tarafından Akredite edilen kuruluşlardır.
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Kaynaklar ve Dayanak
1. Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması “COVİD-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi”
2. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yayınlanan
“Yeni Koronavirüs Salgını İle Mücadele Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönünden
Sıkça Sorulan Sorular Ve Cevapları”
3. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yayınlanan
“Yeni Koronavirüs Salgını (Covıd-19) Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenliği
Profesyonellerinin İşyerlerinde Aldıracağı Tedbirler”
4. Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde
C19 Tedbirleri’
̇
̇
5. C19 Hıjyen,
Enfeksıyon
Önleme Ve Kontrol Kılavuzu Sanayı ̇ Kuruluşları İçıṅ Pandemik
Covıd-19’a Özel Uygulamalara Yönelik Hazırlanmıştır. Mayıs, 2020-Tse
6. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Tarafından Yayınlanan
̇ Salgını Kapsamında İş Sağlığı Ve Güvenlığı
̇ ̇ Profesyonellerını
̇ ṅ
“Yenı ̇ Koronavırüs
̇
̇
İşyerlerınde Aldıracağı Tedbırler
7. Banka Şubelerinde Korunma Ve Kontrol Önlemleri -Sağlık Bakanlığı
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İşe Gidip Gelme
SIRA
NO

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Özel araçları veya şirket araçları ile kuruluşa gelenler
sosyal mesafe kurallarına uyabiliyorlar mı?
1

özel araç/şirket araçlarında birden fazla kişi seyahati söz konusu
ise; şoför hariç̧ aynı anda üçten fazla kişi bindirilmemelidir.
Mümkün olduğu durumlarda yolcu, arka koltukta sürücünün
çaprazında oturarak ve maske takarak seyahat etmelidir.

Kuruluşta özel araç/şirket aracı kullanımında C19
ilgili önlemler belirlenmiş mi ve uygulanıyor mu?
2

ilgili bakanlık tarafından yayınlanan genelgeler de dikkate
alınarak K., Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı
gibi uyulacak kuralları belirlemeli.
Araçlarda hijyenik el yıkama sıvısı veya hijyenik el ovalama sıvısı
veya jeli bulundurulmalı.

3

4

Kuruluşta özel araç/şirket aracı kullanırken araç
içlerinin havalandırılması sağlanıyor mu?

Araçlarda klima yerine doğal havalandırma tercih edilmelidir.
Klimaların bakımlarının-temizliğinin düzenli yapılması
sağlanmalı.

Kuruluşta özel araç/şirket araçlarının temizliği
yapılıyor mu?

Şirket araçları, her kullanım sonrasında dezenfekte edilmelidir.

Personel servislerinde C19 ilgili önlemler belirlenmiş
mi ve uygulanıyor mu?
İlgili bakanlık tarafından yayınlanan genelgeler de dikkate
alınarak K., Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı
gibi uyulacak kurallar belirlemelidir.

5

Servise binerken mümkün ise ateş̧ ölçümü yapılması. Seyahat
süresinde şoför dahil herkesin maske kullanımı sağlanmalıdır.
Sürücü mutlaka kişisel koruyucu önlemlerini (maske ve
gerektiğinde eldiven) almalıdır. Servis şoförlerinin hastalık
geçmişi takip edilmeli ve farkındalık eğitimleri verilmeli. Servis
şoförlerinin günlük ateş ölçümleri kayıt altına alınmalıdır

Servis ile gelen çalışanlar sosyal mesafe kurallarına
uyabiliyorlar mı?

6

Servisi kullanan kişi sayıları 1 metre sosyal mesafe korunacak
şekilde belirlenmeli ve koltuklarda yan koltuk boş kalacak ve arka
arkaya gelinmeyecek şekilde çapraz düzende oturulmalı.
Servis kullanımı ile ilgili görsel yönlendirmeler ile sosyal mesafe
sağlanabilir. Servislerde azami yüzde 50 doluluk veya tasıma

4

kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak
planlanmamalıdır.
Birden fazla kişinin servis durağında beklemesi durumunda
beklerken ve binişlerde sosyal mesafe sağlanmalıdır.
Servise biniş̧ ve inişler sırayla ve sosyal mesafe korunarak
yapılmalıdır.

Servis kullanan çalışanlar maske kullanıyorlar mı?
7

Servis kullanan Çalışanlar için araçlarda maske bulundurulmalı.
Mümkün olduğu durumlarda çalışan isimlerine koltukların
tanımlanması ve çalışanların farklı koltuklara oturmaması
sağlanabilir.

Servis araçlarının havalandırılması düzenli olarak
yapılıyor mu?
8

Her servis öncesi veya sonrası servisler havalandırılmalı. Klima
yerine doğal havalandırma tercih edilmeli.. Klima kullanımı
durumunda belirlenmiş aralıklarla (15 dakikada bir gibi) bir
pencere açılarak içeriye yeterli temiz hava girmesi ve hava
sirkülasyonu olması sağlanmalı. Klima bakımları-temizliği düzenli
yaptırılmalı ve kayıtları saklanmalı.

Servis araçlarında Hijyen Tedbirleri alınmış mı ?

Araçlarda hijyenik el yıkama sıvısı veya hijyenik el ovalama sıvısı
veya jeli bulunur. Özellikle el teması olan bölgeler başta olmak
üzere dezenfeksiyon sağlanmalı, yapılan işlemler kayıt altına
alınmalı.

9

Araç içinde bulunan halı, paspas ve perdelerin temizlik ve
dezenfeksiyon sıklığı belirlenmelidir.
Servis hizmeti, farklı bir firma tarafından sağlanıyor ise belirlenen
önlemlerin alındığı ve dezenfeksiyon yapıldığı garanti altına
alınmalıdır.

10

11

Servis hizmeti veren personel ile Kuruluş arasında
iletişim kanalı belirlenmiş mi?
Servislerde şüpheli görülen ( çok halsiz, çok öksüren, çok
hapşıran,rahatsız olduğuna dair semptomlar gösteren ) personeli
servis şoförü Kuruluşa bildirmekle yükümlüdür.

Girişlerde personelin ateşi ölçülüyor mu?
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Giriş-Çıkış, Güvenlik, Danışma vs.
SIRA
NO

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Girişlerde personelin ateşi ölçülüyor mu?
1

2

İşe giriş sırasında termal kameralar veya mobil
termometreler ile kişilerin sıcaklıkları ölçülür ve ve kayıt
altına alınması sağlanmalıdır ve yüksek çıkan personel ile
ilgili alınacak önlemler yazılı olarak duyurulur.

Personel Kuruluşa girerken maske kullanıyor mu?
Kuruluşa giren çalışanlar cerrahi tip maske kullanırlar.

Kuruluş girişlerde, güvenlik/danışma noktalarında
personelin kendi aralarında yığılmalarını
önleyecek sosyal mesafe tedbirlerini almış mı?

3

Kuruluş işyerine toplu giren personel için sosyal mesafe
kuralına uygun geçiş̧ işaretlemeleri yapılarak mesafenin
korunması, yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi için
düzelmeler (girişlerin büyütülmesi, yerlere referans
çizgilerinin çizilmesi, ilgili duyuruların asılması gibi.)
yapılmalıdır.
Kapı/turnike girişlerinde fiziksel teması önlemek için
servislerin çalışanları belirli bir mesafede veya uygun alanda
indirmesi sağlanmalıdır.

K işten çıkmakta olan personelin kendi aralarında
yığılmalarını önleyecek sosyal mesafe tedbirlerini
almış mı?
4

5

Işyerinden toplu çıkan personel için sosyal mesafe kuralına
uygun geçiş̧ işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması,
yığılma ve kalabalıklaşmanın önlenmesi için düzelmeler
(girişlerin büyütülmesi, yerlere referans çizgilerinin çizilmesi,
ilgili duyuruların asılması gibi.) yapılmalıdır

Kuruluş işyerine giriş ve çıkışlarda Hijyen
tedbirlerini almış mı?

Giriş ve çıkış kapılarına yakın bölgede hijyenik el yıkama sıvısı
veya hijyenik el ovalama sıvısı veya jeli bulunur.

Kuruluş işe giriş ve çıkışlarda Bulaş önlemleri
kapsamında bir bilgilendirme yapmış mı?
6

Kuruluş işe giriş ve çıkışlarda personelin uyması gereken
Bulaş önlemleri, sosyal mesafe kuralları, ateş ölçme
sistemleri, HT hakkında bir bilgilendirme/ talimat/prosedür
hazırlar ve duyurulmasını sağlar.

Kuruluş güvenlik/danışma noktalarında HT
alınmış mıdır?
7

Ziyaretçi kartları kullanımı varsa; her kullanımdan önce
dezenfekte edilmelidir. Güvenlik personeli tarafından ortak
kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya

6

değişimlerinde, teslim öncesi uygun şekilde dezenfekte
edilmesi sağlanmalıdır..

Giriş-çıkış, güvenlik/danışma noktalarında sosyal
mesafe sağlanmış mı?
8

Güvenlik görevlilerinin yüzyüze temas olasılığını azaltmak için
camlı kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa
kuruluşa giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1
m.mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
sosyal mesafe sağlanamadığı durumlarda maske, gözlük/yüz
koruyucu gibi KKD kullanılmalıdır.Kapı/turnike girişlerinde 12 m. Lik sosyal mesafe için işaretlemeler yapılmalıdır.

Ziyaretçi/Tedarikçi giriş-çıkışları ile tedbirler
belirlenmiş mi?

Ziyaretçi/Tedarikçi giriş-çıkışları kısıtlamaları için politikalar
belirlenmelidir. Aciliyetlikler, ertelenmesi mümkün olan
durumlar belirlenmelidir.
Planlı ziyaretler öncesi ilgili personeller (güvenlik, idari işler
gibi) bilgilendirilmeli, ziyaret sürelerinin asgari olması için iş
programları öncesinde belirlenmiş olmalı. ziyaretçi sayısı
asgari sayıda tutulmalı. Kuruluşun fiziki altyapısı uygun ise
ziyaret kabul alanı oluşturularak görüşmeler bu alanda
yapılmalı.

9

Ziyaretçi veya müşteri potansiyeli bulunan K.larda bunlarla
ilk önce muhatap olan bütün çalışanlar, C19 enfeksiyonu
salgını ve bunlardan doğan risklere karşı alınmış ve alınacak
tedbirler hakkında derhal bilgilendirilmelidir.
Ziyaretçi/Tedarikçi ve müşteriler de işyerinde C19
enfeksiyonu salgınına dair alınan ve uyulması gereken
kurallar hakkında bilgilendirilmeli ve bu kurallara uyacağına
dair ziyaretçiden taahhüt alınmalıdır.
Aciliyeti olmayan etkinlikler iptal edilmeli.
Giriş esnasında yönetici, misafir, çalışan, ziyaretçi, tedarikçi
fark etmeksizin herkesin vücut sıcaklıkları ölçülerek kayıt
altına alınmalıdır.
Ateşleri ölçülüp maske, eldiven gibi takmalılar.
380C ve üzeri ölçümlerde yapılacaklar belirlenmelidir.
Sadece şirket ile ilgili kargo/kuryeler kabul edilmeli.
Personelin özel kurye/kargoları teslim alınmamalıdır.
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Ortak Kullanım Alanları
SIRA
NO

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Kuruluş personel WC lerinde sosyal mesafe ve HT
ile ilgili çalışma yapmış mı?

1

WC leri kullanan personel sayısına göre kişiler arasında en az
1 mt mesafe olacak şekilde altyapı (pisuarlar, lavabolar vb)
hazırlanır
Banyo, klozet ve tuvaletler her vardiyada en az bir kez
dezenfekte edilip, el temasını önlemek için personel
lavabolarında mümkün ise el teması olmayan bataryalar,
temassız dispenserler kullanılabilir
Mümkünse her tuvalet/lavabo girişinde el antisepti cihazları
bulunmalı. En az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini
yıkamalarını hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası
konulmalıdır.
Kağıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak
için çıkışa yakın noktalara mümkünse pedallı çöp kutusu
yerleştirilmelidir. Varsa el kurutucu cihazlarının
kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması
sağlanmalıdır.

Tuvalet ve lavabolarda C19 ilgili önlemler
belirlenmiş mi ve uygulanıyor mu?
2

ilgili bakanlık tarafından yayınlanan genelgeler de dikkate
alınarak K., Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem
Planı gibi uyulacak kurallar belirlemeli.
Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu
yeterli ve uygun olmalıdır.

Soyunma odalarında Blş riskine karşı sosyal
mesafe tedbirleri alınmış mıdır ?
3

Aynı anda kullanılacak sayı asgari olması için düzenlemeler
yapılmalı.

Soyunma odalarında kişi başına minimum 4 m2
alan sağlanacak ve sosyal mesafe 1,5 metre
olacak şekilde kullanım planlanmalıdır.
Soyunma odaları/duşlarda HT alınmış mıdır?
Soyunma odalarının giriş çıkışlarında giyinmekte olan
personelin el hijyeni için hijyenik el yıkama veya ovalama
sıvıları/jelleri bulundurulur.

4

Temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı gözden geçirilmeli, vardiya
aralarında her kullanım sonrası temizlik ve dezenfeksiyon
yapılmalıdır. Ortamların havalandırma koşulları yeterli
olmalıdır.

8

Lavabo kullanımı var ise lavabo kullanımları için belirlenmiş
önlemlerin bu alanlarda da uygulanması sağlanmalıdır. Kirli
ve temiz kıyafetlerden, ayakkabılardan çapraz bulaşmayı
önleyebilmek için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Soyunma odaları-duşlarında C19 ilgili önlemler
belirlenmiş mi ve uygulanıyor mu?
5

K., Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı gibi
uyulacak kurallar belirlemeli.
Soyunma odalarında maske kullanılması sağlanmalıdır.

6

Kantin, Kafeterya, Yemekhane gibi alanlarda
sosyal mesafe kuralları için altyapı mevcut
mudur?

Kantin,kafeterya, yemekhane gibi alanların girişlerinde ve
yemek alma sıralarında yığılmanın önlenmesi için yerlere
referans çizgileri çizilir ve görsel uyarılar bulundurulur.

Kantin, Kafeterya, Yemekhane gibi alanlarda HT
ler alınmış mıdır?

Kantin,kafeterya, yemekhane gibi alanların giriş/çıkışlarında
el hijyeni için hijyenik el yıkama veya ovalama sıvıları/jelleri
bulundurulur.
Kantin, Kafeterya, Yemekhane gibi personeli çalışma
esnasında kişisel koruyucu ekipman (tek kullanımlık eldiven
ve önlük, cerrahi maske) kullanmalıdır.
Yeme&içme alanlarında servis ekipmanları düzenli olarak
dezenfekte edilmelidir.

7

Kantin, Kafeterya, Yemekhane gibi alanlarda havalandırma
düzenli yapılmalıdır.
Mümkünse, yemeklerin ve içeceklerin tek kullanımlık
kumanya şeklinde dağıtılması
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 düzenlemelerin yapılması,
afiş/poster/uyarı levhası konulmalıdır. Baharat, kürdan, tuz,
kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık
olacak şekilde sunulmasının sağlanması,

Revir/sağlık birimlerinde C19 ilgili önlemler
belirlenmiş mi ve uygulanıyor mu?
Kuruluş, Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem
Planı Planı gibi uyulacak kurallar belirlemeli.

8

Revir/sağlık birimi vb. alanların temizlik ve dezenfeksiyonu
yapılmalı ve temiz ve düzenli tutulmalıdır. Reviri
kullanabilecek kişi sayısının belirlenmesi, revire gelen kişinin
KKD kullanımına yönelik önlemler alması, revire başvuran
kişilere ait vaka takip kayıtlarının tutulması sağlanmalıdır.

9

mescid/ibadethanelerde C19 ilgili önlemler
belirlenmiş mi ve uygulanıyor mu?
Kuruluş., Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem
Planı gibi uyulacak kurallar belirlemeli.

9

Mescid alanlarında sosyal mesafe kuralını sağlayacak şekilde
kullanıcı sayıları belirlenmelidir. En az 1 metre sosyal mesafe
kuralını sağlayacak şeritler oluşturulmalıdır. İlgili fiziki
mesafe uyarıları yapılmalıdır.
Temiz hava sirkülasyonu düzenli olarak sağlanmalıdır.
Temizlik ve dezenfeksiyon belirlenmiş plan dahilinde mümkün
olan en sık periyotlarda yapılmalıdır.
Mescide girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da
çıkarılmamalıdır.

Mümkünse tek kullanımlık seccadeler
bulundurulmalıdır.
mescid/ibadethanelerde C19 ilgili önlemler
belirlenmiş mi ve uygulanıyor mu?
K., Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı gibi
uyulacak kurallar belirlemeli.

10

Mescid alanlarında sosyal mesafe kuralını sağlayacak şekilde
kullanıcı sayıları belirlenmelidir. En az 1 metre sosyal mesafe
kuralını sağlayacak şeritler oluşturulmalıdır. İlgili fiziki
mesafe uyarıları yapılmalıdır.
Temiz hava sirkülasyonu düzenli olarak sağlanmalıdır.
Temizlik ve dezenfeksiyon belirlenmiş plan dahilinde mümkün
olan en sık periyotlarda yapılmalıdır.
Mescide girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da
çıkarılmamalıdır.
Mümkünse tek kullanımlık seccadeler bulundurulmalıdır.

Asansör kullanımında C19 ilgili önlemler
belirlenmiş mi ve uygulanıyor mu?
Kuruluş., Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem
Planı gibi uyulacak kurallar belirlemeli.

11

Kişilerin asansör kullanımını mümkünse en aza indirmeleri
önerilir. Kullanılması durumunda sosyal mesafe. kurallarına
uygun olarak asansör kapasitesinin en fazla üçte biri kadar
kişinin kullanımına izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde
belirtilmelidir. Asansör girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği
bulundurulmalıdır. Asansör içinde öksürük/hapşırık adabına
uyulması, asansöre maskesiz binilmemesi, mümkünse
konuşulmaması sağlanmalıdır. Asansör zeminine her kişinin

10

durması gereken yerler aralarında en az 1 m olacak şekilde
belirlenmelidir.
Asansör kullanımıyla igili çalışanlara, bilgilendirme yapılmalı
ve kayıt altına alınmalı.

Yemekhane, sigara içme alanları gibi ortak
alanlarda sosyal mesafe için gereklilikler
sağlanmış mı? sosyal mesafe nin ne kadar olacağı
belirlenmiş mi?
12

Ortak kullanım alanlarındaki sosyal mesafe nin (1 m-2 m.
Gibi) belirlenmiş olması ve çalışanların bilgilendirilmiş olması
gerekmektedir.
Ortak alanlarda belirlenmiş sosyal mesafe nin sağlanması
için zemin çizgileri ve uyarı işaretleri gibi kullanılmalıdır.

Kuruluşda İçme suyu kullanımında COVİD-19 için
önlemler alınmış mı?
13

Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinalarının
mümkün olduğunca kullanılmaması, çalışanlara kapalı
şişelerde su temin edilmesi sağlanmalı.

Üretim – Çalışma Alanları
SIRA
NO

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Bekleme salonu, lobi gibi ortak alanlarda sosyal
mesafe için gereklilikler sağlanmış mı? sosyal
mesafe nin ne kadar olacağı belirlenmiş mi?

1

bekleme salonu, lobi gibi alnlarda sosyal mesafe nin
belirlenmiş olması ve alanlarda uyarıcı işaret-levhaların da
asılarak kişilerin bilgilendirilmiş olması gerekmektedir.
Bekleme salonu/lobi alanları temiz ve
düzenli tutulmalıdır. Oturma düzeni
kişiler arasında en az 1,5 metre olacak
şekilde düzenlenmelidir.

2

Kuruluşta yeterli sayıda C19 virüsüne karşı
koruma sağlamaya uygun KKD mevcut mudur?
KKD değiştirme sıklığı ile ilgili yöntemler ve
politikalar belirlenmiş mi?
Kuruluşta çalışanlara verilmek üzere yeterli sayıda maske,
eldiven gibi KKD bulundurulmalı ve KKD değiştirme sıklığı ve
değiştirilmesi gereken durumlar belirlenmelidir.
Kullanımı ile ilgili yetkin kişiler tarafından eğitimler
verilmelidir.

11

Çalışanların giydikleri tulum vs. kıyafetler hijyen kurallarına
göre yıkanmalı ve havalandırılmalı, iş kıyafetleri ile gündelik
kıyafetler ayrı tutulmalıdır.
KKD ile ilgili aşağıdaki konuları da kapsayacak eğitimler
verilmeli ve kayıt altına alınmalı:
KKD’nin *ne zaman kullanılacağı,
*ne kadar gerekli olduğu
*nasıl düzgün bir şekilde takılacağı,
*nasıl kullanılacağı,
*nasıl çıkartılacağı,
*nasıl düzgün bir şekilde imha edileceği vs.

Üretime girişi yapılacak hammadde gibi
malzemeler de önlemler belirlenmiş midir?
Taşıma, depolama gibi şartlar belirlenmiş midir?

3

K.a yeni gelen malzemelerin girişi ve depolanmasında,
bulaşma riskini ortadan kaldırmaya yönelik mal kabul,
depolama gibi işlerde izlenecek süreçler belirlenmeli ve
uygulanmalıdır.
Yeni gelen malzemeler, kullanılmadan önce erişime uzak bir
kısımda malzemenin özelliğine göre belirlenecek süre kadar
bekletilmelidir.
Malzeme/ekipmanların taşınması mümkünse mekanik
sistemlerle el değmeden yapılmalıdır. Mümkün olmadığı
durumlarda ise el ile teması en aza indirecek önlemler
(üzerlerinde bulunabilecek virüslerin yayılmasını önlemek için
streç film benzeri ile kaplanarak taşınması gibi)
belirlenmelidir.

Üretim alanlarında sosyal mesafe sağlanmış mı?

4

Aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması
için planlama yapılması, mümkün olması halinde uzaktan
çalışma gibi yöntemlerin tercih edilmesi,
Fiziki mesafenin sağlanamadığı yakın çalışma durumlarında
maske, yüz siperliği veya koruyucu gözlük kullanılmalıdır.
sosyal mesafe planı hazırlanmalıdır.

Çalışma alanlarında Hijyen tedbirleri alınmışmı?
Mümkünse vardiya aralarında veya sık aralıklarla tüm üretim
alanı düzenli olarak dezenfekte etmelidir.
Çalışanlar ortak kullandıkları ekipman her kullanımdan önce
düzenli olarak dezenfekte etmelidir.

5

Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri (kontrol
paneli, el aleti vb.) için kullanım şartları, kullanım sıklığı,
kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon
programları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.
Üretim makine/ekipmanlarında HT için yapılacaklar
belirlenmiş mi?yapılıyor mu?
Kullanılan makinaların yüzey temizlikleri var ise üretici
firmaların belirlediği kriterler de dikkate alınarak
uygulanmalıdır.

12

Taşıma ve istifleme araçlarının düzenli olarak dezenfeksiyon
işlemleri yapılmalıdır.

Üretim alanındaki Havalandırma sistemlerinin
temizliği düzenli yapılmıyor mu?
6

Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştirilmelidir. Yıllık
bakımları planlanmalıdır.
Yetkin kişiler tarafından yapılmalıdır. Bakımların yapıldığına
dair servis formları gibi kayıtlar saklanmalıdır.

7

Çalışma alanlarında doğal havalandırma yapılıyor
mu?
Çalışma alanlarının hangi aralarla havalandırılacağı
belirlenmeli ve alanlardan sorumlu personele bilgi verilmeli
ve uygulamanın kontrolü sağlanmalıdır

8

Çalışma alanlarında C19 ile ilgili bilgilendirmeler
yapılmış mı?

Üretim alanlarındaki panolara, ekranlara ve ortak alanlara,
bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, posterler
asılmalıdır.

Mola aralarında, dinlenme anlarında sosyal
mesafenin sağlanması için önlemler alınmış mı?
9

,Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde
çalışma süreleri içinde çalışanların birbirleriyle
etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde ve Mola
alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla zaman çizelgeleri
planlanmalıdır.
Mola/dinlenme saatleri revize edilerek, farklı zamanlarda
molalara imkan verilmelidir.

Çalışma sırasında kullanılan İş kıyafeti/ forma
kullanımında C19 ile ilgili bilgilendirmeler yapılmış
mı?

10

Personele İş kıyafeti/formalarını değiştirebileceği soyunma
odaları/alanlar sağlamalıdır.
İş kıyafeti/forma gibi kullanımında K., Hijyen, Enfeksiyon
Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planı hazırlanmalı.
İş kıyafeti/formalar personele özgü olmalıdır.
Mümkünse personel formalarını yıkamak için tesisin
çamaşırhanesi kullanılmalıdır.
Kuruluşda çamaşırhane yoksa, formalar/önlükler tek
kullanımlık plastik torbada (çift torbaya konulmak koşulu ile)
eve götürülebilir.
Çamaşırhane olduğu durumlarda Personel giysileri yıkanırken
HT belirlenmelidir.
Personel giysileri/formaları ayrı yıkanmalıdır.
Çamaşır makinası kapasitesinin yarısından fazla olmayan bir
yükte,
Kumaş, tolere edebileceği maksimum sıcaklıkta yıkanmalı,
kurutulmalı ve ütülenmelidir.
Tüm kullanılmış/kontamine çamaşırlar, yıkanmayı beklerken
belirlenmiş, güvenli, kilitlenebilir bir alanda tutulmalıdır.
Yıkama;
Üreticinin talimatlarına göre yıkanması gibi önlemler
alınmalıdır.

13

İş kıyafeti/forma kullanımında dikkate edilecek kurallarla
ilgili çalışanlara bilgilendirme yapılmalı ve kayıt altına
alınmalıdır.

C19 ile ilgili hangi KKD lerin kullanılacağı
belirlenmiş mi? Kullanımı ile igili çalışanlara
bilgilendirme yapılmış mı?
11

Kuruluşda KKD kullanımı çalışanın yaptığı işin riskine göre
belirlenmeli ve Kullanımları belirli aralıkla kontol edilmeli ve
kontrol sonuçları kayıt altına alınmalı.
Tüm çalışanlar maske takmalıdır. Nasıl kullanılacağı; Maske
takmadan önce ve taktıktan sonra ellerin dezenfekte
edilmesi, maskesiz konuşulmamasına özen gösterilmesi gibi
bilgilendirmeler yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Çalışan
sayıları göz önünde bulundurularak Maske stoklanması için
miktarlar belirlenmeli ve stoklanması sağlanmalıdır.

Ofisler
SIRA
NO

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Ofislerde sosyal mesafe için düzenlemeler
yapılmış mı?
1

Sosyal mesafe planları hazırlanmalıdır.
Ofislerin yerleşimi, sosyal mesafe lere dikkat edilerek
düzenlenmelidir.

Toplantı salonlarında sosyal mesafe ve HT ler
belirlenmiş mi:

2

toplantıların uzaktan, telekonferans gibi yapılması
yapılamadığı durumlarda; toplantı salonlarında oturma
düzeni fiziki mesafe kurallarına (en az 1,5 m) uygun olacak
şekilde düzenlenmelidir. Masa üzerindeki kitap dergi vb.
malzemeler kaldırılmalı, toplantı öncesi ve toplantı sonrası
(masa, varsa teknik donanımlar, mikrofon vb.)
temizlik/dezenfeksiyon yapılmalıdır.
Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde
ayarlanmalıdır. Kapalı alanlarda maske kullanılmalıdır.

Havalandırma için düzenlemeler yapılmış mı?
3

havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde
ayarlanmalıdır. Ofislerin havalandırma tesisatının filtre
temizliği, bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Ofiste kullanılan ekipman/malzemeler için HT ler
belirlenmiş mi?
5

Ofis malzemelerinin (bilgisayar klavyesi, mouse, telefon,
kalem, silgi vb.) ortak kullanılmaması mümkün olduğunca
sağlanmalıdır. Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyon
sıklığı artırılmalıdır. Kapalı alanlarda maske kullanılmalıdır.
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Yönetim – Risk Yönetimi
SIRA
NO

EVET

SORULAR

HAYIR

AÇIKLAMA

Kuruluş faaliyetindeki tehlikeler belirlenmiş mi,
C19 ile ilgili değerlendirme yapılmış mı?
Kuruluş Faaliyetine göre tehlikelerin belirlenerek covıd 19
için ayrı bir risk değerlendirmenin yapılması veya mevcut risk
değerlendirmenin güncellenmesi gerekmektedir.
Risk değerlendirme ile ilgili çalışanlara, gerektiğinde tüm ilgili
taraflara eğitim verilmeli ve kayıt altına alınmalı.

1

Kuruluşta aynı ayda bulunan çalışan sayısının
asgari oranda olması için tedbirler alınmış mı?
2

Uzaktan, dönüşümlü çalışma, vardiyalı çalışma süresinin
planlanması gibi tedbirlerin belirlenmesi, Çalışan sayısı,
sosyal mesafe yi koruyacak şekilde mümkün olan en az
sayıda tutulmalıdır. Evden çalışma imkanı olan personel
evden çalışmaya yönlendirilmelidir.

Kuruluşta C19 a karşı alınmış ve alınması gereken
tedbirler hakkında çalışanlar ve/veya
temsilcilerinin görüşleri alınmakta mı?

3

Tedbirler hakkında çalışanlar ve/veya temsilcilerinin
görüşleri alınmalı ve bu konulardaki görüşmelerde yer alması
ve katılımları sağlanmalıdır.

Ekipman, El Aletleri ve Makinalara Yönelik Tedbiler
SIRA
NO
1

2

3

4

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Bütün çalışanlar kendi ekipman ve çalışma
alanlarının dezenfeksiyonundan kendisi sorumlu
tutulmuş mu?
Her kullanım öncesi ve sonrası, önceden
dağıtılmış olan yüzey dezenfeksiyon malzemeleri
kullanılarak dezenfektasyon sağlanıyor mu?
Ortak kullanılan tüm ekipmanlar dezenfektanlı
bez/havlu kâğıt ile temizleniyor mu? Bu temizlik
şirketin çalışan sayısı ve fiziki özelliğine ve
imkanlarına göre çalışma öncesi veya çalışma
bittiği anda yapılması sağlanıyor mu? (Bu
ekipman, ortak kullanımda olan ve elle temas
edilerek kullanılan malzeme olarak düşünülmeli.)
Temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılırken
eldiven ve gözlük kullanımı sağlanıyor mu?
(Eldiven kullanım talimatları mevcut mu?)
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Tüm Faaliyetler
SIRA
NO

1

EVET

SORULAR

HAYIR

AÇIKLAMA

Kuruluşta C19 şüpesi/vakası olduğunda
yapılacaklar belirlenmiş mi?
K.Yönetimi Bulaşıcı hastalıklara hazırlık ve müdahale
planlar, enfeksiyon önleme tedbirleri gibi işyerine özgü,
yapılan işlerin risk düzeylerine göre planlar hazırlanmalı.

Atık Yönetimi
SIRA NO

EVET

SORULAR

HAYIR

AÇIKLAMA

Kuruluş atık yönetiminin nasıl yapılacağı ve kontrolleri
belirlenmiş mi?
1

K., atık yönetiminin nasıl yapılacağı ilgili bakanlık tarafından yayınlanmış
genelge, mevzuatlar da göz önünde bulundurularak belirlenmeli ve atık
yönetim sürecinin takip edilmesi için sorumlu(lar) atanmalıdır.
Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personel kişisel hijyenlerine
ve uygun KKD kullanıma özen göstermesi,

Yönetim – Çalışanların Eğitimleri Bilinçlendirme
SIRA
NO

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Çalışanlara C19 eğitimleri veriliyor mu? Eğitimler
sırasında sosyal mesafe ve HT sağlanamıyor mu?

1

Kuruluş danışma, güvenlik, üretim, ofis, bakım, temizlik,
yemekhane, çöp toplama personeli ve ilgili diğer tüm
personele (işe yeni başlayan personel/stajyer oryantasyon
eğitimleri de dahil) COVID-19’a yönelik eğitim sağlanmalı ve
katılım kayıtları saklanmalıdır.
“İşyerlerinde Koronavirüsten (COVID-19) Korunma Tedbirleri”
kapsamında da eğitimlerin uzaktan eğitim, telekonferans
şeklinde de verilebilmesi için gerekli alt yapının kurulması,
yapılamadığında da eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen
kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi katılımıyla
geçekleştirilmelidir.

Çalışanların C19 ile ilgili bilinçlendirme için K.
İçinde görsel uyarılar mevcut mudur?

2

C19 bulaşmasını en aza indirmek için görünür yerlere (giriş,
asansörler, koridor, dinlenme alanı, yemekhane gibi sık
kullanılan alanlara) görsel/yazılı afiş ve poster olarak
konulabilir.
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Tüm Faaliyetler
SIRA
NO

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

El hijyenini sağlayacak ekipmanlar mevcut
mudur?
1

2

Tesise girişte ve mümkün olan uygun noktalarda el yıkama
olmadığı noktalarda ve alanlarda eller alkol bazlı antiseptik
madde ile temizlenmesi için gerekli teçhizat sağlanmalı.
Tüm personel için antiseptik dispenserleri çalışma alanı içinde
en yakın noktaya konumlandırılmalı, bunun mümkün
olmadığı durumlarda cep antiseptikleri kullanılmalıdır.

Çalışanların bireysel risk faktörleri belirlenmiş mi?
Bu çalışanların korunması için gerekli tedbirler
alınmış mı?
Kronik rahatsızlığı olan, gebe çalışanlar gibi özel politika
gerektiren çalışanların tespiti ve gerekli tedbirlerin
belirlenmesi

Hasta/efekte bulguları olan çalışanlar için
yapılacaklar belirlenmiş mi?
3

ADP ler, politika ve prosedürler belirlenmelidir
Acil durumlar halinde uygulanacak protokol, aranacak kişi ve
kurumlar belirlenmelidir. Çalışanlara bilgilendirmeler
yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

6331 kanunu gereği hazırlanan acil durum planları
salgın hastalıkları içeriyor mu? Çalışanlar
bilgilendirilmiş mi?
4

acil durum planları COVID-19’a ilişkin olarak
güncellenmelidir. Çalışan temsilcileri ve/veya çalışanlar acil
durum planları hakkında bilgilendirilmeli, farkındalık
sağlanmalıdır.
Acil durum planında hazırlık ekibinde görevli çalışanlar ile
sorumlulukları belirlenmelidir.

El hijyenini sağlayacak ekipmanlar mevcut
mudur?
5

6

Tesise girişte ve mümkün olan uygun noktalarda el yıkama
olmadığı noktalarda ve alanlarda eller alkol bazlı antiseptik
madde ile temizlenmesi için gerekli teçhizat sağlanmalı.
Tüm personel için antiseptik dispenserleri çalışma alanı içinde
en yakın noktaya konumlandırılmalı, bunun mümkün
olmadığı durumlarda cep antiseptikleri kullanılmalıdır.

Çalışanların bireysel risk faktörleri belirlenmiş mi?
Bu çalışanların korunması için gerekli tedbirler
alınmış mı?
Kronik rahatsızlığı olan, gebe çalışanlar gibi özel politika
gerektiren çalışanların tespiti ve gerekli tedbirlerin
belirlenmesi
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RAPOR
İş Bu rapor ../../2020 tarihinde ………………………………………….firmasında yapılan
Covid 19 sonrası normalleşme sürecinde yapılması gerekenler soru listesinde
tanımlanan bulgulara istinaden hazırlanmıştır.
Not 1: Raporda tanımlanan uygunsuzluklar, eksikliklerin tamamlanması sonrası kararlaştırılan tarihte tekrar
denetim gerçekleştirilecektir.
Not 2:Gözlemler uygunsuzluk olmayıp iyileştirilmesi kuruluş için olumlu olacak faaliyetleri tanımlamaktadır.

Denetçi Notu

:

Uygunsuzluklar

:

Gözlemler

:

Sonuç

:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilisi
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