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Plan Hakkında 

COVID-19 hastalığından korunmak adına alınacak önlemler işletme çalışanlarının, 

ailelerimizin ve yakın çevremizin, hizmet alan misafirlerimizin sağlıklı bir yaşam 

sürdürmesi ve sunduğumuz hizmetlerin devamlılığı açısından büyük önem 

taşımaktadır.  COVID-19 Salgını ile mücadele kapsamında hazırlanan bu acil 

durum eylem planı; Gıda işletmelerinde hizmet sürekliliğinin sağlanması amacı ile 

yönlendirici bir taslak olması hedefi ile hazırlanmıştır.  

AMAÇ  

BU plan  ‘’Koronavirüs’de  oluşabilecek risk ve etkileri en aza indirmek ve oluşabilecek 

iş gücü kayıpları durumunda işletme  faaliyetlerine aksamadan devam edilmesini 

sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

 Etkilenmeyi azaltmak için yapılacak hazırlıklar,  

 Personel planlamaları,  

 Bulaşmayı önleyici faaliyetler (KKD kullanımı, hijyen eğitimi, dezenfektan kullanımı vb.),  

 Yayılmayı önleyici faaliyetler (Karantina vb.)  

 Hastalık çıkma durumunda izolasyon ve sağlık kuruluşuna yönlendirme.  

 

KOORDİNATÖR GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

- Faaliyet Planı hazırlama ekibi oluşturur, faaliyet planı hazırlanmasında ve 

uygulanmasında görev alacak ekip üyelerini belirler.  

- Kurum içi ve kurum dışı koordinasyonu sağlar.  

- Temin edilmesi planlanan sarf ve temizlik malzemelerinin planlanması ve temin 

edilmesini sağlar.  

- Gerekli tatbikatların planlanmasını ve gerçekleştirilmesini sağlar.  

- Faaliyet Planının başlatılmasını sağlar ve ekip üyelerini bilgilendirir.  

EKİP ÜYELERİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

- Kurum  faaliyet planı hazırlanmasına katkı sağlar. Faaliyet planının hazırlanmasında ve 

uygulanmasında görüşlerini bildirir.  

- Hazırlıklar için belirlenen diğer görevleri yerine getirir.  

- Gerekli tatbikatların yapılmasında görev alır.  

- Plan doğrultusunda enfeksiyon kontrolü için gerekli sarf malzeme ve KKD’lerin stok 

durumunu kontrol eder, hastalanma oranına göre teminini sağlar,  

Enfeksiyon kontrolü için gerekli sarf malzeme ve KKD’lerin dağıtılması ve 

kullanılmasını sağlar,  

- Şüpheli vaka olması durumunda Plan doğrultusunda sorumluluk alanındaki 

personellerin izolasyon ve takibini yapar.  
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ORGANİZASYONDA YER ALAN EKİPLER, GÖREV VE SORUMLULUKLARI  

Koordinatör ve ekip üyeleri isim, görev, yetki ve sorumlukları yönetim tarafında 

belirlenecektir. Gerektiği durumlarda güncellenecektir.  

 

TANIMLAR  

 SARS-CoV: SARS-CoV-2, soğuk algınlığından şiddetli akut solunum sendromu 

(SARS) ve Ortadoğu solunum sendromu (MERS) gibi daha ciddi hastalıklara 

kadar uzanan hastalıklara neden olabilecek Corona virüsler olarak bilinen bir 

virüs ailesine aittir. SARS-CoV-2 virüsüne yakalanıp bu hastalığı 

geçirmeyebilirsiniz. Belirti-bulgu göstermeden atlatan çok kişi var.  

 Wuhan virüsü: Virüs ilk çıktığı an basında yer aldığı isimdir. 2019-ncov: "2019 

novel coronavirus"tür. Wuhan virüsü'nün ilk ve geçici bilimsel ismidir.  

 SARS-CoV-2: Virüsün genetik dizilenmesi yapıldıktan sonra bu yeni Corona 

virüsün, SARS coronavirüsü ile %80 derecede benzediği ortaya çıktı. Bu sebeple 

ismi değiştirildi. Açılımı ise şu şekilde: Severe Acute Respiratory Syndrome 

CoronaVirus-2  

 Covid-19: Yeni coronavirüse bağlı hastalığın adıdır. Corona Virus Disease 2019 

açılımına sahip olan, SARS-CoV-2 bulaştıktan sonra oluşan hastalığın ismidir. 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11 Şubat 2020'de bir açıklama yaparak, yeni 

Corona virüse bağlı hastalığın adını Covid-19 olarak duyurdu. Çin'de başlayan 

SARS CoV-2 enfeksiyonları, Türkiye ve dünyanın diğer bölgelerinde de 

doğrulanmış enfeksiyonlardır.  

 Pandemi: Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda 

yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel isim.  

 Kuluçka Süresi: Canlının patojenik organizmaya, kimyasal maddeye ya da 

radyasyona maruz kalma ile belirgin belirtilerin ve bulguların ortaya çıkması 

arasında geçen süre.  

 Antiseptik: Canlı doku veya yüzeyi mikroplardan arındırmak için kullanılan 

kimyasal madde.  

 Antiviral: Virüs enfeksiyonlarına karşı kullanılan farmakolojik ajan. 

 Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan hastalık yapıcı (patojen) 

mikroorganizmaların yok edilmesi.  

 Hijyen: Sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü.  

İzolasyon: Enfekte hastalardan diğer hastalara, sağlıklı kişilere, sağlık personeline 

mikroorganizmaların bulaşının engellenmesi için alınan fiziksel önlemler. İzolasyon: 

bulaşıcı bir hastalığı olan hastaları, hasta olmayanlardan ayırır.  

 Karantina: bulaşıcı bir hastalığa maruz kalan insanların hasta olup olmadıklarını 

görmek için hareketlerini ayırır ve kısıtlar.  

 

Temel fark, izolasyon; belirli bir hastalıktan enfekte olmuş kişinin, halkı güvende 

tutmak için halktan ayrılmasıdır. Karantinada belirli bir virüs veya hastalıkla temas 
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ettiğine inanılan bir kişi, gerçekten virüs bulaşmış olup olmadığını görmek için 

korunan bir ortama yerleştirilir.  

Yani, ülkemiz için konuşacak olursak, yurt dışından gelen birisine uygulanması 

gereken şey, o kişiyi 14 gün boyunca karantina altına almaktır veya kişinin 

kendisine karantina uygulamasıdır. 

 

Ülkeler bu tip salgın ya da pandemilerle mücadele edebilmek için, izolasyon ve 

karantina merkezleri bulundurmak zorundadır. Bu merkezler birbirinden farklı 

özellikte farklı konumda olmalıdır.  

 

Görev Amaç 

Temizlik 

Bir deterjan çözeltisi ile ovarak ve yıkayarak ve suyla durulayarak kir 

ve kalıntıları gidermek için. Temizleme ile çoğu mikropları giderir ve 

kalan mikropları daha sonra kullanılan dezenfektan veya 

dezenfektanların etkilerine maruz bırakır. 

Hassas 

Temizlik 

Cansız yüzeylerdeki mikropları güvenli kabul edilen seviyelere 

indirmek. 

Dezenfeksiyon 
Herhangi bir cansız cisim üzerindeki çoğu mikropları(bakteri sporları 

hariç)  yok etmek veya inaktive etmek,  

Not: “Mikroplar” terimi, bulaşıcı hastalıklara neden olabilecek bakteri, virüs, mantar ve 

küfleri içerir. Bakteriyel sporlar, yıllarca aşırı koşullarda hayatta kalmalarını sağlayan 

koruyucu bir kabuk oluşturan hareketsiz bakterilerdir. Sporlar, yaşamak ve üremek için 

koşulların elverişli olduğu bir konakçıya (bir kişi gibi) girdikten sonra yeniden aktifleşir  

  

 Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, zarar ya da başka zararlı sonuç meydana 

gelme ihtimali, belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisi  

Risk Grupları;  

 65 yaş ve üzerindeki personeller  

 Gebeler  

 Diyabet hastalığı dahil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar  

 Astım dahil kronik solunum yolu hastalığı olanlar  

 Kronik kalp ve damar sistemi hastalığı olanlar  

 Risk Değerlendirmesi: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek potansiyel 

uygunsuzlukların belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile 

tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve önleyici 

faaliyetlerin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları,  

 İş Sürekliliği: İş sürekliliği, bir firmanın paydaşlarına sunmuş olduğu ürün ve 

hizmetlerin tamamının veya bir kısmının kesintiye uğramasına veya kabul edilemez 

düzeyde yavaşlamasına sebebiyet verecek bir olay karşısında süreçlerin kabul 
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edilebilir bir düzeyde devamını ve en kısa sürede normale dönülmesini sağlamak 

amacıyla geliştirilen yöntemler bütünüdür.  

 

HEPA (High Efficiency Particulate Air / Yüksek Etkili Hava Partikülü) Filtre  

Yüksek verimli partikül emici ve yüksek verimli partikül yakalama olarak da bilinen 

yüksek verimli partikül hava, hava filtresinin bir verimlilik standardıdır. HEPA 

standardını karşılayan filtrelerin belirli verimlilik düzeylerini karşılaması gerekir.  

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım)  

Kişisel koruyucu donanım kısaltmasıdır. Kişisel koruyucu donanımlar kullanıcıları 

işyerindeki sağlık ve güvenlik risklerine karşı koruyan ekipmanlara verilen isimdir. Bu 

ekipmanlar eldiven, baret, göz koruyucuları, koruyucu kıyafetler, koruyucu ayakkabı, 

kemer ve paraşüt kemerdir. Aynı zamanda solunum koruyucu cihazlarda kişisel 

koruyucu donanım olarak tanımlanmaktadır.  

 

COVID-19 Acil Durum Eylem Planı yönetim süreci 
1. ÖNLEME- İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk teşkil edebilecek 

durumları önlemek veya etkilerini azaltmak adına operasyonel 

tedbirlerin alınması 

2. HAZIRLIK- İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk teşkil edebilecek 

durumları önlenmesi adına gerekli kaynakların ve süreçlerin 

düzenlenmesi 

3. MÜDAHALE ve YENİLENME- İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk 

teşkil edebilecek durumun meydana gelmesi halinde etkilerinin en 

aza indirilmesi ve yeniden hizmet koşullarının sağlanması 

olarak birbirini takip eden 3 temel aşama altında tanımlanmaktadır.  Taslak acil durum 

eylem planı İşletmenin  sahibi tarafından: 

 İşletme  çalışanları ve İşletme  mekanının özel konumu bağlamında gözden 

geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmalı (Başlıklar altında İşletme  özelinde 

eklenmesi gerekli görülen maddeler için boşluklar bırakılmıştır.) 

 Acil Durum Eylem Planı hakkında personel bilgilendirmesi yapılmalı 

 İlgili tüm basamaklar ve faaliyetlerde sorumlu personel tanımlamaları 

netleştirilmeli 

 İhtiyaç duyulan maddeler için açıklama bölümünde detaylara yer verilmeli 

 Acil Durum Eylem Planı tüm çalışanlar için kolay erişilebilir hale getirilmeli 

 Acil Durum Eylem Planı hakkında yapılan personel bilgilendirmesi ve plan 

kapsamında tanımlı aralıklarla yapılması gereken iş ve görevler (çok kullanılan 

alanların düzenli temizliği gibi) imzalı takip çizelgeleri ile dokümante edilmeli 

 Acil Durum Eylem Planı ve İmza Çizelgeleri, İşletmenin  İş Sağlığı ve Güvenliği 

dosyasında arşivlenmelidir.  

Salgının ülkemizdeki mevcut durumu daimî olarak güvenilir kaynaklardan takip 

edilerek Covid-19 ile mücadele iş sağlığı ve güvenliği eylem planında gerekli 
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güncellemeler yapılmalı ve yukarıda tanımlanan faaliyetler her güncellemede takip 

edilmelidir. 

KRİZ EKİBİNİN KURULMASI VE GÖREVLERİ  

Covid-19 Kriz Ekibi  

a. Küresel salgın dönemi ve sonrası süreci yönetecek ve üst yönetime bilgi 

akışını sağlayacak ekiptir. Covid-19 Kriz Ekibi üyeleri işletmede bu süreçle 

ilgili aksiyonların takibinden sorumlu tüm ilgili kişileri içermelidir. 

Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı işletmelerde  etkin mücadele için aşağıdaki 

başlıkların   uygulanması büyük taşışmaktadır. 

Bu önlemler; iş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu işyerlerinde  kurul tarafından, 

diğer işyerlerinde   ise; işveren veya vekili koordinesinde, bulunması halinde işiyeril  

hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk 

yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan personelden oluşan ekip tarafından yürütülür.  

Kriz Ekibi;  

 Alınacak tedbirlerle ilgili çalışmaları yürütecek,  

  İşletmedeki   hijyen ve temizlik konularında gerekli çalışmaları yürütecek,  

 Kurum içi ve kurum dışı iletişimi koordine edecek,  

 Acil durum planını güncel tutacaktır.  

 

Şüpheli vakalarda izolasyon ve karantina prosedürünün oluşturulması için ALO 184 

Koronavirüs Danışma Hattı ve Sağlık Bakanlığına bağlı en yakın hastane ile iletişime 

geçilmesini sağlayacaktır.  

Kurul ya da hazırlık ekibi; resmi makamların tavsiye kararlarını ve İş Sağlığı ve Güvenliği 

Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan bilgilendirmeleri takip etmekle ve gereğini 

yapmakla yükümlüdür.  
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İŞLETMLERDE  KORONAVİRÜS (COVID-19)’E 

KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 

İşletmelerde Covid-19 Küresel Salgınını Yönetimi İçin,  

 “Covid-19 Kriz Ekibi” oluşturulmalı ve ekipte üyelerin yedekleri olmalı,  

 Kriz ekibinin yöneticisi, iletişim sorumlusu ve sözcüsü belirlenmeli,  

 Kriz ekibinde ilgili sorumluların yanı sıra; üst yönetim temsilcisi, işyeri hekimi, 

işletme İSG uzmanı ve hukuk danışmanı ve/veya avukat yer almalı,  

 İşletme kriz ekibinin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlanmalı,  

 Kriz ekibinin toplantı sıklığı, ekip çalışma ve toplanma yöntemleri belirlenmeli 

ve kriz ekibinin toplantılarını uzaktan bağlantı (Skype, zoom vb.) uygulamaları 

üzerinden yapabilmesi ve evden çalışabilmesi için gerekli altyapı sağlanmalı,  

 Dışarıdan alınan hizmetlerin sürekliliğini gözden geçirmeli, kriz süresince 

paydaşlar ile iletişim halinde olmalı ve gerekli noktalarda katılımları sağlanmalı,  

 Raporlama ve takip süreci tanımlanmalıdır.  

 İşletmeler, kriz dönemini iki aşamalı değerlendirmelidir. 1. Aşama; işletmede 

vaka görülmemesi durumunda ki uygulamalar, 2. aşama ise; işletmede şüpheli 

veya konfirme vaka olması durumunda yapılacak aksiyonların planlanmasıdır.  

Kriz İletişim Planı  

Covid-19 Kriz ekibi, salgın döneminde iletişimi etkin sağlamak amacıyla iç ve dış 

iletişim sürecini tanımlamalıdır.  

 Salgın hastalıklarda krizi meydana getiren durum ve kaynağı hakkında 

uzmanlardan bilgi alınır.  

 Kriz ve etkileri konusunda komiteye bilgi akışı sağlanır. Komite bu bilgileri 

inceleyerek gerekli önlem ve düzenlemelerin yapılmasını koordine eder.  

 Daha önce herhangi bir salgın hastalık ile karşılaşılıp karşılaşılmadığı, 

karşılaşılmış ise ne gibi önlemler alındığı ve sonuçları araştırılmalıdır.  

 POSI prosedürlerinin uygulanması sağlanmalıdır. (POSI Prosedürleri yok ise 

oluşturulmalıdır.)  

 Krizin, işletme bünyesinde ve çalışanlar üzerinde potansiyel etkileri 

araştırılmalıdır.  

 Resmi kurumlar ile iletişim üst seviyede tutulmalıdır.  

 Misafirler, çalışanlar, ziyaretçiler, acenteler ve tedarikçiler bilgilendirilmelidir. Bu 

bilgilendirme açık, net ve anlaşılabilir olmalıdır.  

İletişim planı oluştururken, Kriz Ekibi, iletişimde kullanılan bilginin hijyen ve sanitasyon 

yönetim sisteminden üretilen bilgi ile uyumlu ve güvenilir olduğunu güvence altına 

almalıdır. İşletmeler, hijyen ve sanitasyon yönetim sistemi ile ilgili iletişimlere cevap 

verebilmelidir. 
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Risk Analizi  

Risklerin Tanımlanması  

İşletmeler, Covid-19 küresel salgınından sonra potansiyel bulaşıcı hastalıklar ve 

bunların yayılma yöntemleri ile ilgili riskleri göz önünde bulundurmak ve gerekli 

kontrol önlemlerini almak durumundadırlar.  

İşletmede mevcut süreç risk analizleri ve İSG risk analizleri gözden geçirilmelidir. 

Covid-19 küresel salgınına ait riskler tüm boyutları ile ele alınarak tanımlanmalı, 

işletmenin alabileceği önlemler doğrultusunda risk puanlandırmaları ve aksiyon 

planları yapılmalıdır.  

Risk belirleme seçenekleri; riskten kaçınma, kabullenebilir risk, risk kaynağının yok 

edilmesi, riskin gerçekleşmesi ve sonuçları ile ilgili tesisin; finansal, yönetsel, 

operasyonel, coğrafi, biyolojik, prestij, tedarik zinciri ve bunun gibi başlıkları 

içermelidir. Risk analiz metodolojisi alışılagelen matris sistemi kullanılarak yapılabilir.  

Aksiyon Planlarının Oluşturulması  

Covid-19 kapsamında tanımlanan riskler için gerekli, uygulanabilir ve gerçekçi 

önlemler planlamalı, bu aksiyonlar öncelik sırasına göre değerlendirilmeli, her görevi 

yerine getirmekle yükümlü kişi ve ekipler, bu görevlerin ne zaman tamamlanacağı 

(son teslim tarihleri ve aşamaları), görevleri tamamlamak için gerekli kaynaklar ve 

ilerlemeyi değerlendirmek için alınması gereken önlemler belirlenmelidir.  

Fırsatların İncelenmesi  

Covid-19 riskleri tanımlanırken işletmeye fırsat yaratabilecek noktalarda göz önünde 

bulundurularak listelenmelidir. Fırsatlar, önerinin hayata geçirilmesinin zorluk veya 

kolaylık derecesine, işletmeye kazanım öngörüsüne ve önerinin hayata geçirilmesi ile 

şirketin yaşayabileceği risklerin derecesine göre gruplandırılarak değerlendirilmelidir.  

İş Sürekliliği  

İş sürekliliği, kesintiye neden olan ihlal (doğal afet, yangın, salgın vb.) olayları ortaya 

çıktığında, söz konusu ihlal olayına karşı korunmak, ihlal olayının tekrar meydana 

gelme olasılığını azaltmak, ihlal olayına karşı hazırlıklı olmak ve ihlal olayında gerekli 

kurtarma işlemini yapmak üzere yazılı dokümanlar (iş sürekliliği planı) ile planlamak, 

kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve sürekli 

olarak iyileştirmek amacıyla yöntemlerin bütünüdür.  

Salgın Acil Durum Yönetimi Hazırlık Aşaması  

İşletmelerde hastalık belirtisi gösteren, şüpheli ya da tanısı kesinleşmiş çalışanlarda 

vaka olması durumunda enfeksiyonun daha geniş nüfusa yayılmasına izin vermemek 

üzere yapılması gerekenler, acil durum planları ve aksiyon planları ile tanımlanmalıdır.  
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Covid-19 Şüphesi veya Vaka Durumu Senaryolarının Oluşturulması  

Muhtemel Covid-19 vakalarının yaşanması durumunda, olumsuz etkilerini önlemek 

veya azaltmak için, yaşanabilecek senaryo başlıkları altında işletmeler gerekli 

aksiyonları belirlemeli ve hazırlıklarını yapılmalıdır. Yaşanabilecek vakaların işletmeye 

etkisi seviyelendirilerek, her seviyede işletmelerin ne aksiyon alması gerektiği 

planlanmalıdır. Tüm bu planlar yazılı hale getirilmeli ve çalışanlar ile paylaşılmalıdır.  

Salgın vakalarında ekiplerin hızlı toplanabilmesi, doğru karar alma süreçlerinin 

işleyebilmesi, çalışanların hazır olabilmesi ve gerekli ekipman ve malzemelerin ihtiyaç 

anında bulunabilmesi için oluşturulan senaryoların tatbikatı yapılmalı ve tatbikat 

sonuçları analizler edilerek, zayıf alanlar iyileştirilmelidir. 

 

İş Sağlığı Güvenliği Kurulu  

İşletme, İSG uzmanları tarafından risk seviyesi göz önünde bulundurularak çalışanlar 

için alınan fiziki önlemler, verilen kişisel koruyucu donanımların yeterliliği, görsel 

bilgilendirmeler ve eğitimlerin yeterliliği kontrol edilmelidir.  

İşletmelerin aldığı önlemlere çalışanların uyması yine işletmenin sorumluluğundadır. 

Bu sebeple alınan önlemlerin sürekli olarak kontrolü sağlanmalı, çalışanların kurallara 

uyması hususunda yaptırım uygulanmalıdır.  

Çalışan Bilinçlendirme ve İSG Eğitimleri  

Çalışanların Covid-19 hususunda ve alınan önlemler ile ilgili bilgilendirilmesi amacıyla 

eğitimler yapılmalıdır. Bu eğitimler İşyeri Hekimi ve İSG uzmanları tarafından 

çalışanlara verilmelidir.  

Çalışanlar için Covid-19 kapsamında farkındalık ve bilinçlendirme sağlayacak 

posterler, videolar vb. hazırlanarak personel panoları veya bilgilendirme ekranlarında 

yayınlanmalıdır.  

Dış Kaynaklı Hizmet Sağlayıcı & Taşeronların Hizmet Şartnameleri  

İşletmeler Covid-19 kapsamında dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının ve taşeronlarının 

aldığı tedbirleri sorgulamak ve takip etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda işletmelerin; 

dış kaynaklı hizmet sağlayıcıları ve taşeronlarının uyulmasını talep ettiği önlem 

kriterleri hizmet şartnameleri ile bildirilmelidir.  

Çevre Kurulu ve Covid-19 Dönemi Atık Yönetimi  

Atıklar, istenmeyen mikroorganizmalar ve kötü kokuları yüksek miktarda içermeleri, 

ayrıca haşere ve kemirgenlere besin kaynağı olmaları ve yuvalanma ortamı 

sağlamaları bakımından yüksek risk kaynağıdır. Bu bağlamda atık yönetimi 

operasyonda oluşabilecek riskleri önlemek için gereklidir.  

Atık yönetimi, ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanan prosedürlere göre 

uygulanmalı, ilgili birim tarafından denetlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır.  

İşletmede atık yönetimi konusunda tüm süreci takip eden bir görevli olmalıdır. 

Çalışma esnasında gerekli kişisel koruyucu önlemler alınmalıdır.  
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Tıbbi Atık Kontrolü  

 Tıbbı atıklar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği” uyarınca işlem görmelidir.  

 Bu yönetmeliğe göre tıbbi atıklar, çevreye ve insan sağlığına zarar verecek 

şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmemeli, tehlikeli, 

tehlikesiz, belediye veya ambalaj atıkları gibi diğer atıklar ile karıştırılmamalı, 

kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı, geçici depolanması, 

taşınması ve bertarafı sağlanmalıdır.  

 

Maske ve Eldivenlerin Atılması, Depolanması ve Teslimi  

 Maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarının ayrı biriktirilmesi 

amacıyla ortak alanlara ekipman yerleştirilmelidir.  

 Ekipman gri renkli veya “Diğer Atık” ile isimlendirilen gri etiketli olmalıdır.  

 Bu atıkların ayrı olarak toplanıp geçici atık alanına depolanması ve gerekli 

temizlik işlemlerinin yapılmasından sorumlu personel görevlendirilmeli ve 

takibi yapılmalıdır.  

 Atık biriktirme, toplama, taşıma ve geçici depolama ekipmanlarının kapaklı 

olması ve kullanımları dışında bu kapakların kapalı tutulması gerekmektedir.  

 Atıklar ile insan temasının önlenmesi için kutu içerisinde çöp torbası veya 

poşeti bulundurulmalıdır.  

 Atık torbalarının hacimsel olarak 3/4 ü dolduktan sonra ikinci bir poşete 

alınarak geçici depolama alanında bulunan ekipmana bırakılmalıdır.  

 Geçici depolama alanın çok fazla güneş almayan ve yoğun insan kullanımı 

olmayan alanlarda yapılmalıdır.  

 Bu atıklar geçici depolama alanında 72 saat bekletildikten sonra evsel atık 

olarak belediyelere teslim edilmelidir.  

 Doktor ofisi vb. tıbbi atığın oluşabileceği yerlerde kullanılan ekipmanlar tıbbi 

atık olarak değerlendirilerek toplatılıp bertarafı sağlanmalıdır.  

 Sorumlu personelinde kişisel koruyucu malzemeler kullanımına özen 

gösterilmelidir.  

 

Gıda Güvenliği Ekibi  

Gıda güvenliği ve hijyeni konusunda, satın alma, mal kabul, depo, mutfak ve gıda 

üretimi ile sunumundaki tüm departman yöneticileri alınan önlemler ve süreçler 

konusunda periyodik toplantılar ile değerlendirmelidir. 

Konaklama tesislerinde satınalma (Tedarik Zinciri Yönetimi), gıda ve gıda ile temas 

eden malzemelerin mal kabulü, depolama, hazırlama/ işleme ve sunum aşamaları tıpkı 

bir zincirin halkaları gibi bütünü oluşturur. Covid-19 kapsamında gıda güvenliği 

önlemleri almak için işletmedeki tüm süreçlerde gereken bazı işletme şartları şöyledir:  
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eçlerde gerekli önlemlerin 

alınmasından sorumlu kişilerden oluşan bir gıda güvenliği ekibi oluşturulmalıdır.  

-19 kapsamında personel, gıdalardan veya yüzeylerden bulaşma riskleri 

tanımlanmalı ve bu risklerin minimize edilmesi veya ortadan kaldırılması için alınması 

gereken önlemler belirlenmelidir.  

 

Tarım Orman Bakanlığı “Toplu Tüketim Yerleri İçin Hijyen Esasları ve İyi Uygulama 

Rehberi”, ve “Türk Gıda Kodeksinde belirtilen Gıda Güvenliği” ile ilgili esasları 

dikkate alınmalıdır.   

 

Mal Kabul Süreci  

Covid-19 kapsamında tesise kabulü yapılacak olan tüm gıda ve gıda ile temas eden 

malzeme için kabul kriterleri, ürün şartnameleri, zorunlu analiz listeleri yeniden 

değerlendirilmeli ve tesellüm alanı altyapı ve ekipman gereklilikleri/güvenliği 

sağlanmalıdır.  

Gıdaların gıda mevzuatlarına ve işletme tarafından oluşturulan mal kabul 

standartlarına uygun olarak satın alınması, depolanması, hazırlanması ve servise 

sunulması süreçleri tanımlanmalıdır ve kayıt altına alınmalıdır.  

Mal Kabul  

Gıda güvenliği kriterlerine ek olarak Covid-19 küresel salgını süresince;  

 İşletmeye ürünlerin kabul aşamasında, hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, 

el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman bulundurulmalıdır.  

 İşletmeye giriş yapacak tüm araçlar tesellüm alanındaki yığılmayı önlemek ve 

güvenli sosyal mesafeyi sağlamak amacı ile belirli bir plan doğrultusunda / sıra 

ile içeriye alınmalıdır.  

 İşletmeye giriş yapacak tüm tedarikçi çalışanlarının kapı girişi esnasında 

güvenlik personeli tarafından ateş ölçümü yapılmalıdır.  

 Tedarikçi çalışanlarının tesis içerisinde kullanabilecekleri alan 

sınırlandırılmalıdır.  

 Tesellüm/kalite kontrol sorumluları, portörler ve depo sorumluları maske, 

eldiven, tek kullanımlık önlük vb. kişisel koruyucu donanımlarını giymelidir.  

 Mümkün olan oranda kabul edilen ürünler kartonlarından tesellüm alanında 

ayrılarak temiz kasa veya palet üstüne alınmalı ve depolara bu şekilde 

yerleştirilmelidir.  

 Doğrudan misafir tüketimine/kullanımına sunulacak ürünler dezenfekte 

edilmeli, diğer ürünler ise depolarında min. 12 saat bekletildikten sonra 

tüketime/kullanıma sunulmalıdır.  

 Sisteme ilk defa giren yıkanabilir malzemeler kullanılmadan önce bulaşık 

makinesinde yıkanmalı, daha sonra ekipman deposuna alınmalıdır.  
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 İşletmeler, tedarikçilerini işletme içerisinde Covid-19 kapsamında alınan 

önlemler ve aksiyonlar hususunda bilgilendirmeli ve işletme içerisinde bu 

kurallara uygun davranmaları garanti altına alınmalıdır.  

 İşletmelerde, depo veya üretim alanlarına giriş yapan tedarikçiler, bakım 

elemanları vb. kişiler, fiziksel mesafe kuralına (1,5 m.) uymalı ve gerekli kişisel 

koruyucu önlemleri almalıdır.  

 Satın alma birimi tarafından yapılan alımlar öncelikle onaylı tedarikçilerden, 

uygun nitelikte ve ambalajlı ürünler arasından tercih edilmelidir.  

Üretim, Depolama Ve Sunum Alanlarında Uygulamaların Gözden Geçirilmesi  

Üretim, depolama ve sunum alanlarında çalışan personelin, çalışma alanlarında fiziksel 

mesafeyi koruması sağlanmalıdır. Çalışanlar Covid-19 çerçevesinde bulaşmayı 

engelleyecek koruyucu donanımları (maske, eldiven vb.) kullanmalıdır.  

Üretim Alanları / Depolama  

 Üretim alanları girişlerinde sensörlü el dezenfektanları ve hijyen paspasları 

bulundurulmalıdır.  

 Gıda üretim alanları girişinde hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazları, el ve 

vücut hijyeni için gerekli ekipmanlar bulundurulmalıdır.  

 Çapraz bulaşmayı engellemek için çiğ̆ ve pişmiş̧ gıdalarda renk kodları 

tanımlanmış farklı mutfak gereçleri ve doğrama tahtaları kullanılmalıdır.  

 Rutin temizlik planlarına ek olarak üretim alanlarında gün sonu uygulaması 

olarak, detay alan temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

 Yiyecek üretim alanlarına gıda güvenliği ekibi onayı dışında misafir ve ziyaretçi 

kabul edilmemelidir.  

 Üretim alanı havalandırma sistemi temiz hava sirkülasyonuna uygun olmalıdır.  

 Meyve ve sebzelerin dezenfeksiyonu yapılmalı ve yapılan işlemler kayıt altına 

alınmalıdır.  

 Doğrama tahtaları/tezgâhları ile bıçak ve diğer aletler çiğ̆ ve pişmiş̧ yiyeceklerin 

hazırlanması için renk kodları verilerek ayrı ayrı tanımlanmalıdır.  

 Tek kullanımlık eldivenlerin hangi alanlarda kullanılması gerektiği tanımlanmalı, 

çalışanların eldivenleri doğru kullanması yönünde eğitimler verilmelidir.  

 Gıda üretim alanları gıdalarda kontaminasyona sebep olmayacak şekilde 

havalandırılmalıdır.  

 Kullanılan gıda malzeme, ekipman ve makineleri her kullanım öncesi ve sonrası 

temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.  

 Depolarda içeriğine bağlı olarak belirlenecek sıklıkta temizlik ve dezenfeksiyon 

yapılmalıdır.  

 İşletme genelinde açıkta yiyecek ve içecek taşınmamalıdır.  
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Servis  

misafirler arası mesafe 1 m.’den az olmayacak şekilde (tercihen 2 m.), kişi başı 

kullanım alanı 2,5 m2 olacak şekilde düzenlenmelidir.  

 

ayrılmalıdır. Mümkün olmaması durumunda boş toplama işlemi sonrasında derhal 

ellerin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.  

ise personelin eldiven giymesi sağlanmalıdır. Elde silme işlemi yerine ionizer takım 

silme makineleri tavsiye edilir.  

 Masaların her kullanımından sonra dezenfeksiyonu sağlanmalı ve yeni 

kullanıma hazır hale getirilmelidir.  

 Kullanılan masa örtüsü, runner, placemat (Amerikan Servis) vb. malzemelerin 

bulaşma olmayacak şekilde muhafazası sağlanmalıdır.  

 Kumaş peçeteler yerine kâğıt peçete kullanılmalıdır.  

 Kâğıt cepli, paketli çatal - kaşık - bıçak kullanılmalıdır.  

 Tuzluk, karabiberlik (menaj) takımları, şeker, kürdan vb. yerine tek kullanımlık 

paketler kullanılabilir.  

 Mama sandalyelerinin her kullanım sonrası tümüyle dezenfekte edilip masa 

bölümleri streçle sarılmalıdır.  

 Çocuk mama sandalyelerinde kullanılan önlük, ıslak mendil, peçete 

paketlenmiş olarak tek kullanımlık hale getirilerek kullanılmalıdır.  

 İşletmede ortak kullanım alanlarında su dolapları/su sebilleri, dondurma 

dolapları, sıcak, soğuk içecek makineleri, vb. kaldırılmalı veya bir görevli 

tarafından servisi sağlanmalıdır. El teması bulunan noktaların sürekli 

dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

 Kullanılan pipet ve karıştırıcı çubuklar paketli olmalıdır.  

 Masalarda menülerin kaldırılması, online/dijital ekran veya mobil ortamda 

misafire menü sunulması alternatifleri değerlendirilmeli veya gözle takip 

sağlanabilecek ayaklı menü vb. çözümler düşünülmelidir.  

 Masalarda bulunan dekoratif amaçlı malzemeler kaldırılmalıdır.  

 

Bulaşıkhane  

 Bulaşık makinelerinde yıkama 60-65 °C, durulama 80-85 °C’de sıcaklıkta 

yapılmalıdır.  

 Bulaşık makinesinin gösterge sıcaklık kontrolü yapılmalı ve kayıt altına 

alınmalıdır. Bunun yanı sıra dezenfeksiyon verimliliğini her gün bir defa 

doğrulama (Durulama sıcaklığı 80-85 °C’de pastörizasyonu gösteren ısıya 
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duyarlı etiket) yaparak kayıt altına alınmalıdır.  

 Bulaşık makinelerinde içilebilir nitelikte su ve bu nitelikte sudan sağlanan buhar 

kullanılmalıdır.  

 Kazan yıkama veya elde yıkama yapılan alanlarda uygun yöntemlerle 

dezenfeksiyon yapılmalıdır.  

.  

Temizlik ve Dezenfeksiyon Planı  

 İşletmelerin tüm bölümlerinin mevcut temizlik ve dezenfeksiyon planları 

gözden geçirilmeli, Covid-19 riskleri göz önünde bulundurularak ilave alınması 

gereken önlemler belirlenmelidir. Bu temizlik ve dezenfeksiyon planlarının 

uygulaması ile ilgili personel eğitimli olmalı ve eğitim kayıtları tutulmalıdır.  

 Temizlik ve dezenfeksiyon planında; ne, ne ile, nasıl, hangi sıklıkla ve kim 

tarafından yapıldığı ve hangi kişisel koruyucu donanım gerektirdiği detaylı bir 

şekilde tanımlamalıdır.  

 Temizlik ve dezenfeksiyon planları tesis tarafından hazırlanabileceği gibi, 

kimyasal tedarikçileri tarafından da departman bazlı hazırlanıp yönetime 

sunulabilir.  

 Temizlik ve dezenfeksiyon planları personelin görebileceği şekilde yayınlanmış 

(asılmış) olmalıdır.  

 Departmanların bu kapsamda alması gereken önlemler departman 

uygulamaları başlığı altında detaylandırılmıştır.  

Kimyasallar  

Biyosidal ürün ruhsatlı viral etkenlere yönelik kimyasalların kullanılması 

gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği “İzinli Biyosidal Ürünler” listesinde 

bulunan ürünler arasından kullanılacak olan ortam, ekipman ve yüzeye uygun olan 

ürünler tercih edilmelidir.  

Ekipmanlar  

Covid-19 krizi dönemi kritik öneme sahip ekipmanlar listelenmeli ve bu ekipmanların 

bakım ve onarımları sıklığı artırılmalıdır. Bu ekipmanların yedekleri ile bulundurulması 

sağlanmalıdır.  

Covid-19 Kapsamında Alınması Gereken Fiziki / Operasyonel / 

Altyapısal Önlemler ve Departman Uygulama Önerileri 
 

Çalışan Eğitimleri  

Tüm departmanların, mevcut eğitim planları ve eğitim içerikleri ile oryantasyon 

eğitimleri içerikleri gözden geçirilmeli ve Covid-19 kapsamında revize edilmelidir.  

Eğitim Ortamı  

Çalışanlara yönelik eğitimler planlanırken fiziki mesafe göz önünde bulundurularak;  

 Mümkünse online eğitim platformları veya personel alanlarındaki dijital 

ekranlar tercih edilmeli,  
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 Eğer işletme içerisinde gerçekleştirilecek ise ve şartlar uygunsa açık havada 

gerçekleştirilmeli,  

 Oturum mesafeleri katılımcıların birbirlerinden en az 1,5 m. aralıklı olmalı, buna 

bağlı olarak maksimum kişi sayısının belirlenmeli ve bu sayıyı geçmemeli,  

 Eğer salonda eğitim yapılacaksa salon uygun havalandırma koşullarına sahip 

olmalı ve eğitim süresince açık olmalı,  

 Sınav, imza vb. gibi ortak temas edilecek kâğıt, kalem ve eğitim dokümanları 

kişiye özel hazırlanmalı,  

 Eğitim sırasında sunulan ikramların, kullanılan bardak, çatal ve kaşığın paketli 

ya da tek kullanımlık olmasına özen gösterilmeli,  

 Ortak kullanılan çay - kahve makineleri, içecek termos ve sürahilerin 

kullanılmaması, molalarda servisin bir görevli tarafından gerçekleştirilmesi 

temas noktalarını azaltacaktır. Sunulan yiyecek ikramlarının kişi başı 

porsiyonluk paket ya da bir görevli tarafından servis edilecek şekilde 

düzenlenmesi gerekmektedir.  

Eğitim İçerikleri  

 Covid-19 süresince personele verilen eğitim içerikleri, personelin 

motivasyonunu artırmaya ve psikolojik olarak desteklemeye yönelik olmalıdır.  

 İşletme tarafından, kişisel hijyen bilincinin artırılması ve Covid-19 için alınan 

gerekli tedbirlerin ve acil durum planının uygulanmasını temin etmek için 

personele periyodik olarak eğitim verilmelidir.  

 İşletmeler, çalışanlara maske ve dezenfektanların kullanım yöntemleri ve 

üreticilerinin önerilen kullanım miktarı ve süresi konusunda eğitim verilmelidir.  

 Covid-19 yayılımı, korunma yöntemleri, kişisel koruyucu donanımların 

kullanılması ve Covid-19 Kriz Ekibi tarafından işletme içi alınan önlemler, Risk 

Analizi ve aksiyon planlarını, şüpheli veya vaka durumları senaryolarını içeren 

eğitimlerin ilgili tüm çalışanlara verilmesi ve kayıt altına alınması sağlanmalıdır.  

 Çalışanlar, işletmede uygulanan hijyen önlemleri, izolasyon uygulaması, tesis içi 

veya dışı sağlık hizmetleri ve eczaneler ile ilgili bilgiye sahip olmalıdır.  

 Tokalaşma, sarılma, öpüşme vb. davranışların gösterilmemesi hususunda 

personel bilgilendirmelidir.  

 Covid-19 kapsamında hazırlanan eğitimlerin online, offline ve yüz yüze eğitim 

modülleri olarak hazırlanması sağlanmalıdır.  

Personel Çalışma Planları  

İnsan Kaynakları, çalışanların çalışma planlarını departman yöneticileri ile birlikte kişi 

başına minimum 2,5 m2 alana sahip olacakları hedefiyle yeniden düzenlenmelidir.  

Mümkün olduğunca personelin aynı vardiyada çalışması sağlanmalıdır.  

 

Personel Önlemleri  

Ortak Kullanım Alanları  
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İşletmenin çalışma ortamı ve personel alanları altyapısına uygun olarak önlemler 

alınmalıdır.  

Soyunma Odaları ve Duşları  

 Soyunma odalarında kişi başına minimum 2,5 m2 alan sağlanacak ve fiziki 

mesafe 1,5 m. olacak şekilde kullanım planlanmalıdır.  

 Çalışma saatleri, aynı anda soyunma odalarını kullanacak kişi sayısını azaltacak 

şekilde organize edilebilir,  

 Temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı gözden geçirilmeli, vardiya aralarında her 

kullanım sonrası temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

 Ortamların havalandırma koşulları yeterli olmalıdır.  

 El temasını önlemek için personel lavabolarında fotoselli bataryalar, temassız 

dispenserler olmalıdır.  

 Kirli ve temiz kıyafetlerin çapraz bulaşmayı önlemek adına aynı dolaplarda 

tutulmaması sağlanmalıdır.  

 

Personel Yemekhane veya Kafeteryası  

 Yemekhanede masalar düzenlenmeli, kişi başına minimum 2,5 m2 alan ve 1,5 

m. mesafeli oturma düzeninde olması (çapraz düzen), yemek alırken bekleme 

mesafesinin de yine 1,5 m. olacak şekilde işaretlemelerin yerleştirilmesi 

sağlanmalıdır.  

 Personelin aynı anda yemek yemeye gelmesini engelleyebilmek için saat 

planlamaları yapılmalıdır.  

 Taşeron ve ziyaretçilerin yemekhaneden faydalandırılması sınırlanmalıdır.  

 Sıcak sunumların mutfak personeli tarafından servis edilmesi, soğuk 

sunumlarda ise adet veya paketli servisleri tercih edilmelidir.  

 Büfelerde kullanılan maşalardan kaynaklı bulaşmanın minimize edilmesi için sık 

değiştirilmelidir.  

 Ortak hazneden çatal kaşık alımı engellenmeli, tek kullanımlık cepli kâğıt kılıflar 

temin edilebilir.  

 Su sebili risk yaratabileceği için ambalajlı sular temin edilebilir.  

 Dilim ekmekler yerine poşetli roll ekmekler tercih edilebilir.  

 Menaj takımları yerine tek kullanımlık paketler tercih edilmelidir. Menaj 

takımları kullanılacaksa, dezenfekte edilmelidir.  

 Masaüstü dekor amaçlı kullanılan malzemeler kaldırılmalıdır.  

 Sıcak, soğuk içecek makinaları, vb. ortak kullanım noktaları iptal edilerek ilgili 

alandaki görevli çalışan tarafından servis sağlanabilir. Eğer mümkün değilse el 

teması bulunan noktaların sürekli dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

 Yemekhane girişine el dezenfektanı temin edilmelidir, girişte kullanım kontrolü 

sağlanmalıdır.  

 Yemekhane kapısı sensörlü / temassız olabilir, değil ise teması engellemek için 
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yemek saatlerinde kapılar açık bırakılmalıdır.  

 Sos malzemeleri, yağ, sirke, limon suyu vb. tek kullanımlık olmalı veya mutfak 

personeli tarafından verilmeli, mümkün değil ise kaldırılmalıdır.  

 Personel menüsü hazırlanırken, bağışıklık sistemini desteklemesi göz önünde 

bulundurulmalıdır.  

Personel Dinlenme Alanı vb. Ortak Kullanım Alanları  

 Personel ortak kullanım ve dinlenme alanlarında sıcak-soğuk içecek makineleri 

vb. ortak kullanım noktaları bulunması durumunda servisten sorumlu çalışan 

görevlendirilmelidir.  

 Personel dinlenme alanlarında el dezenfektanı bulundurulmalıdır.  

 Dinlenme / sigara içme alanları kişi başına minimum 2,5 m2 alan sağlanacak ve 

fiziki mesafe 1,5 m. olacak şekilde planlanmalıdır.  

 Kapalı ortamlarda yeterli havalandırma sağlanmalıdır.  

 

 Personel Üniformaları ve KKD  

 Çalışan üniforma, önlük, bone, ayakkabı/terlik vb. çalışan malzemelerinin kişiye 

özel olması sağlanmalıdır. Personel üniformalarıyla işletme dışına çıkış 

yapılması engellenmelidir.  

 İşletme içerisinde giyilen ayakkabıların temiz tutulması, günlük silinmesi 

sağlanmalıdır.  

 Yeterli sayıda kişisel koruyucu önlemler işletmede bulunmalı ve çalışanlara 

verilmelidir.  

 Kişisel koruyucu donanımlar kişiye özel olmalı, ortak kullanılmamalıdır.  

 Üniformaların mümkün ise işletme içerisinde yıkanması sağlanmalıdır.  

 Personel üniformaları dezenfekte olabilmesi için yüksek sıcaklıklarda 

yıkanabilen kumaşta olmalıdır.  

 Gün içerisinde çalışanların üniforma değişimi en az 2 kez olacak şekilde yeterli 

sayıda olmalıdır.  

 Üniforma değişimleri mümkün olduğu sürece; yemek saatlerine göre 

ayarlanmalı ve yemekhane kullanımı öncesinde değişimi sağlanmalıdır.  

 

Personel Hijyeni  

Çalışanların kişisel hijyen ve el temizliği hususunda eğitilmesi sağlanmalıdır.  

El Yıkama  

Çalışanlar işe başlamadan önce, işlem aralarında, tuvalet sonrasında, yemek öncesinde 

ve sonrasında, temizlik işlemi sonrasında, ele hapşırma/öksürme sonrasında, eller her 

kirlendiğinde (çiğ ürün teması, atık teması vb.) ellerini su ve sabunla minimum 20 

saniye aşağıda anlatıldığı gibi yıkamalıdır; 

Eller kurutulurken, tek kullanımlık havlu kullanılmalıdır.  



COVID-19 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ACİL EYLEM PLANI 

18 

 

Eldiven Kullanımı  

Tek kullanımlık eldivenler elde uzun süre kalmamalı, sıklıkla değiştirilmelidir. Çapraz 

bulaşma hususunda personelin doğru eldiven kullanımına yönelik eğitimler 

verilmelidir.  

Sağlık Kontrolü  

Çalışanların işe başlamadan önce işyeri hekimi kontrolü sağlanmalıdır. Eğer hasta tıbbi 

tanı ve tedavi almışsa Sağlık Bakanlığı tarafından hastalık seyir süreçleri takip 

edilmektedir.  

Personel Giriş-Çıkışları  

 Temassız giriş çıkış yöntemleri tercih edilmelidir.  

 Giriş ve çıkış sırasında mutlaka 1,5 metrelik fiziksel mesafe korunmalıdır.  

 Günlük olarak tüm personel için manuel ateş ölçer veya termal kamera 

vasıtasıyla işyerine giriş ve çıkışlarda vücut ısılarının ölçümlerinin yapılarak kayıt 

altına alınması sağlanmalıdır.  

 Turnike sistemi kullanılıyorsa temas yüzeyleri dezenfekte edilmelidir.  

 

Personel Servisleri  

 Servise binerken mümkün ise ateş ölçümü yapılması faydalıdır.  

 Servisi kullanan kişi sayıları, 1,5 m. fiziksel mesafe korunacak şekilde 

belirlenmeli ve koltuklarda yan koltuk boş kalacak şekilde yerleştirilmelidir. 

Servis kullanımı ile ilgili görsel yönlendirmeler ile fiziki mesafe sağlanabilir.  

 Çalışanlar için tek kullanımlık maskeler araçlarda bulundurulmalıdır.  

 Salgın süresince araçların klima kullanımı mümkün olduğunca tercih 

edilmemelidir. Klima kullanılacak ise 15 dk. üzerinde ki servislerde, sürücü 

tarafından en az her 15 dk. da bir pencere açılarak içeriye yeterli temiz hava 

girmesi ve hava sirkülasyonu olması sağlanmalıdır.  

 Her servis öncesi ve sonrası servisler havalandırılmalı ve özellikle el temas olan 

bölgeler başta olmak üzere dezenfeksiyonu sağlanmalı, yapılan işlemler kayıt 

altına alınmalıdır.  

 Servisler eğer dış kaynaklı hizmet ise belirlenen önlemlerin alındığı ve 

dezenfeksiyon yapıldığı garanti altına alınmalıdır.  

 Araç kapılarında el dezenfektanları konumlandırılabilir.  

 Araba içinde bulunan halı, paspas ve perdelerin temizlik ve dezenfeksiyonun 

sıklığı belirlenmelidir.  

 Tek kullanımlık koltuk kılıfları veya koltuk başlık kılıfları kullanılabilir.  

 Sürücü mutlaka kişisel koruyucu önlemlerini (maske ve gerektiğinde eldiven) 

almalıdır.  

 Servis şoförlerinin hastalık geçmişi takip edilmeli ve farkındalık eğitimleri 

verilmelidir.  
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 Servis şoförlerinin günlük ateş ölçümü kayıtlarının alındığı garanti altına 

alınmalıdır.  

Temizlik ve dezenfeksiyon için önerilen ürünler ve özellikleri (avantaj ve dezavantajları) 

Tabloda  belirtilmiştir. 

 

Ürün  Kullanım Yeri  Avantajları  Dezavantajları  

Alkolçözeltileri  

(Etil/İzopropil)  

(%70) (Etil alkol, 

Etanol)  

Bazı ekipmaların 

dış yüzeyleri  

  

Toksisite yok,  

Düşük maliyet,  

Hızlı etki,  

Tortu bırakmaz  

Çabuk buharlaştığından ideal 

bir yüzey dezenfektanı 

değildir.  

Son derece yanıcıdır.  

Plastik, kauçuk ve silikon 

materyal için zararlıdır.  

Organik materyal tarafından 

deaktive edilir. (Kullanım 

öncesi yüzeylerin 

temizlenmesi gerekir.)  

Standart çamaşır 

suyu  

(1:10 normal 

sulandırmada)  

Sodyumhipoklorit  

Dış yüzeyler,  

Kan bulaşmaları  

Düşük maliyet,  

Hızlı etki,  

Ulaşım kolay,  

Kullanıma hazır 

mendil ve 

spreyleri 

mevcut,  

Metal ekipmanlara zararlı.  

Organik materyal tarafından 

deaktive edilir.(Kullanım 

öncesi yüzeylerin 

temizlenmesi gerekir.),  

Cilt ve mukozalar için tahriş 

edicidir.  

Sulandırıldıktan sonra 24 saat 

içinde kullanılmalıdır.  

Hidrojen peroksit 

(%0,5)  

Bazı ekipmanların 

dış yüzeyleri,  

Zemin, duvarlar ve 

mobilyalar  

Çevre için 

güvenli,  

Toksik değil,  

Hızlı etki, 

Organik madde 

varlığında aktif,  

Bakır, çinko, pirinç, akrilik ve 

Aliminyum’ a zararlı.  

Görünür kalıntı bırakmaz.  

 

 

  

 

İşletmede Şüpheli Çalışan Olması Durumunda Genel Yaklaşım  

 Vaka şüphesi olan kişilerin hastaneye yönlendirilmesi için işletmeler önceden 

hangi sağlık kuruluşlarına, nasıl yönlendirecekleri ile ilgili detayları Sağlık 
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Bakanlığı’nın güncel Covid-19 Rehberi’nden takip etmeleri gereklidir.  

 Çalışan tüm personellerden; Covid-19 semptomları gösteren,  çalışma 

arkadaşlarını ya da kendisini, bir üst amirine veya Covid-19 Kriz Ekibi’ne 

bildirmeleri ve kendisinde semptom görülmesi durumunda Covid-19 aksiyon 

planına uyacağı konusunda yazılı bir taahhüt alınmalıdır.  

 İşletmede şüpheli vaka olması durumunda Covid-19 Kriz Yönetim Ekibi hızlıca 

toplanarak risk yaratabilecek işletme faaliyetlerini gözden geçirmeli ve riskin 

ortadan kaldırılamadığı veya minimize edilemediği tüm süreçler askıya 

alınmalıdır.  

 Tesiste ortaya çıkabilecek olası salgınlar hakkında hızlı bir şekilde bilgi 

sağlamak ve bilgi edinmek için yönetim ve personel arasında iletişim ağının 

güçlendirilmesi önemlidir.  

Filyasyon/Sürveyans  

Bu işlemler Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür:  

Tesiste şüpheli bir vaka tespit edildikten hemen sonra başlamalıdır. WHO, olası veya 

teyit edilmiş bir vakanın semptomlarının başlamasından 2 gün önce ve 14 gün sonra 

aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan bir kişi olarak tanımlamaktadır;  

 Olası veya teyit edilmiş bir vakayla 1 m. içinde ve 15 dk.dan fazla yüz yüze 

temas,  

 Olası veya teyit edilmiş bir vakayla doğrudan fiziksel temas ve bakım,  

 Uygun kişisel koruyucu ekipman kullanmadan muhtemel veya doğrulanmış 

Covid-19 hastalığı olan bir hastaya doğrudan temas, bakım,  

 Sağlık bakanlığı tarafından belirlenen diğer durumlar.  

 

Ateş Ölçer Kullanımı  

Covid-19 hastalığının en sık belirtilerinden olan ateşin ölçümü yapılarak, olası 

hastaların tespiti mümkündür. Bu amaçla çeşitli ölçüm yöntemleri kullanılabilir.  

Termal kameralar/Kızılötesi ısıölçerler, aynı anda birden fazla kişinin hızlıca 

ölçümlenmesi ve kayıt altına alabiliyor olmaları nedeniyle tercih edilirler. Ancak bu 

cihazların yüksek ölçüm hassasiyetine sahip olmaları (37,5 oC üzeri ateşi tespit 

edebilme yeteneği), uygun açıya ve doğru konumlara yerleştirilmiş olmaları gereklidir. 

Bu sistemlerin, tesis içerisinde muhtemelen birden çok ölçüm noktası kurulması 

gerektiği için, ilk yatırım maliyetleri yüksektir.  

Ateş ölçümünde kullanılabilecek diğer yöntem, elde taşınabilir kızılötesi 

termometreler kullanılarak, tarama yapılmasıdır. Bu yöntem daha ucuz olmakla 

beraber, emek yoğundur. Doğru ölçüm için uygun cihaz, doğru teknik kullanılması ve 

kullanıcı eğitimi gerektirir. Öncelikle bu yöntemde kullanılacak cihazların, tercihen 

tıbbi, profesyonel temassız ölçüm yapan cihazlar olması gereklidir. Ateş ölçümü yapan 

ve ölçülen kişiler, ölçüm sırasında hareket etmemeli, cihaz ölçüm yapmaya yetecek 

kadar süre boyunca ölçülene doğrultulmalıdır.  
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1. ÖNLEME TEDBİRLERİ 
1.1   PERSONEL İÇİN GENEL TEDBİRLER 

No Tedbirler 
Takip 

Sorumlusu 

Uygulama 

sorumlusu 
Açıklama 

1.1.1 Çalışanlara ait telefon ve adres listesi 

oluşturularak güncel olması sağlanmalıdır 
   

1.1.2 Personel sağlık kartlarının onamları 

doğrultusunda güncel olması sağlanmalıdır. 
   

1.1.3 Temel el hijyeni ve etkin maske kullanımı eğitimleri 

uygulamalı olarak çalışanlara verilmeli, uygun 

afişlerle çalışanların farkındalıkları arttırılmalıdır.  

   

1.1.4 COVID-19 semptomları ve kişisel hijyen önlemleri 

üzerine personel eğitimleri verilmeli, eğitimler 

İşletme  içerisine asılacak afişlerle desteklenmelidir. 

   

1.1.5 El hijyen ürünleri, maske, gözlük gibi kişisel 

koruyucu ekipmanlar ilgili personel için yeterli 

düzeyde temin edilmeli ve sürekliliği sağlanmalıdır. 

   

1.1.6 Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda 

Sağlık Bakanlığı talimatlarına uyulmalı, talimatlara 

ilişkin personel bilgilendirmesi yapılmalı; uyum 

takibi yapılmalıdır. 

   

1.1.7 Maske, eldiven, tek kullanımlık mendiller ve 

diğer atık malzemelerin atık yönetim süreçleri 

hakkında personel bilgilendirmesi yapılmalı, 

uygulamalar takip edilmelidir. Bu atık 

malzemeler için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; 

çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması 

için gerekli uygulamalar yaptırılmalıdır. 

   

1.1.8 Korunma yöntemlerine ilişkin verilen eğitimler 

belirli aralıklarla tazelenmeli, uygulamaları düzenli 

denetlenmelidir. 

   

1.1.9 İşletme  personeli arasında en az 1 metre mesafe 

olması sağlanmalı; ekipman, araç ve gereçlerin 

ortak kullanımı önlenmelidir 

   

1.1.10 El sıkışmak, tokalaşmak, sarılmak benzeri çok 

yakın temaslar engellenmelidir. Sosyal mesafe 

korunarak selamlaşma yapılması sağlanmalıdır. 

   

1.1.11 Hijyen gerektiren bütün ekipmanlar (bardak, 

havlu vb.) kişiye özel olmalı ve ortak kullanım 

engellenmelidir. Mümkün olduğunca kullan-at 

malzemeler kullanılmalıdır. 

   

1.1.12 İşletmenin içinde personel  sirkülasyon en alt 

seviyede tutulmalıdır. 
   



COVID-19 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ACİL EYLEM PLANI 

22 

 

1.1.13 Görev dağılımına göre ayrı yemek ve mola 

zamanları tanımlanarak sosyal mesafenin 

korunması ve riskin azaltılması desteklenmelidir. 

   

1.1.14 Çalışanların sağlık durumu COVID-19 

semptomlarına ayrı bir önem vererek yakından 

takip edilmelidir. 

   

1.1.15 Çalışanların işe başlamadan önce ve mümkünse 

gün içerisinde tanımlı aralıklarda temassız ateş 

ölçer ile ateş ölçümleri yapılmalıdır. 

   

1.1.16 Öksüren/ ateşi olan / nefes almakta zorlanan bir 

personel olması durumunda zaman kaybetmeden 

cerrahi maske taktırılarak en yakın sağlık 

kuruluşuna yönlendirilmelidir.  

   

1.1.17 Günlük olarak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 

duyurular ve belli aralıklarla güncellenen COVİD-

19 rehberleri takip edilerek, ilgili konularda 

personel bilgilendirmeleri yapılmalıdır.  

   

1.1.18 Kullanılması muhtemel tüm ekipmanlar, 

koruyucu ve destekleyici malzemelerin yerleri 

konusunda personel bilgilendirmesi yapılmalıdır. 

   

1.1.19 Çalışanlar, güncellenen acil durum eylem planı 

hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne 

yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin 

farkında olmaları sağlanmalıdır. 

   

1.2 PERSONELİN UYMASI GEREKEN KİŞİSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ 
No 

Tedbirler 
Takip 

Sorumlusu 

Uygulama 

sorumlusu 
Açıklama 

1.2.1 El hijyenine önem verilmelidir. Çalışanlar işe 

başlamadan önce ve çalışma süresince belirli 

aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve 

sabunla yıkamalıdır. 

   

1.2.2 Sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol 

içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. Her kullanım 

sonrasında 20 saniye kadar eller herhangi bir 

yere/kişiye temas ettirilmemelidir. 

   

1.2.3 Eller temizlenmeden ağız, burun ve gözlere 

dokunulmamalıdır. 
   

1.2.4 Bilezik, saat, yüzük gibi aksesuarlar 

takılmamalıdır 
   

1.2.5 Her dinlenme ve yemek molası öncesinde el 

yıkama zorunlu hale getirilmelidir. 
   

1.2.6 Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun 

tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil 

yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. 
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1.2.7 Maske kullanımlarında kullanım süresi, 

değiştirme gereklilikleri gibi kullanılan ürünün 

özelliklerine mutlaka uyulmalıdır. 

   

1.2.8 Maske, eldiven, mendil gibi atık malzemeler 

hiçbir yere bırakılmadan direkt bu amaçla 

ayrılmış çöp kutusuna atılmalıdır 

   

1.2.9 Temizliğe başlamadan önce ve temizlik bittikten 

sonra eller tanımlanan kurallara uygun şekilde 

sabunla yıkanmalıdır. 

   

1.3 HİZMET SUNUM SÜRECİNE İLİŞKİN ÖNLEMLER 

No 
Tedbirler 

Takip 

Sorumlusu 

Uygulama 

sorumlusu 
Açıklama 

1.3.1 Enfeksiyon şüphesi olan kişilerle doğrudan temas 

veya kontaminasyon riski bulunan çalışma 

alanlarında, çalışanların tam kapalı göz koruyucu 

ve maske kullanılması sağlanmalıdır. 

   

1.3.2 Maske, kâğıt mendil gibi materyallerin atık 

yönetim süreçlerine dikkat edilmeli, bu konuda 

personel bilgilendirilmesi yapılmalıdır. 

   

1.3.3 Bulaşma riskini en aza indirmek adına işletme  

içerisinde aynı anda mümkün olan en az sayıda 

müşteri  olacak şekilde süreç organize edilmelidir 

   

1.3.4 İşletmenin  yoğun olması durumunda içerideki 

kişi sayısını kısıtlamak için müşterilere dışarıda ve 

yine mesafeyi koruyarak beklemeleri 

istenmelidir. Bunun için de kolayca  

anlaşılabilecek, yeterli büyüklükte ve dikkat 

çekici renkte uyarıcı semboller kullanılmalıdır 

   

1.3.5 Her müşteriden sonra  masa silinip temizlenmeli, 

dezenfekte edilmeli, hijyen prosedürü yerine 

getirilmelidir. 

   

1.3.6 Müşteriler  hijyen kuralları, önleyici diğer 

tedbirler ve bu tedbirlere uyumun önemi 

konusunda bilgilendirilmelidir 

   

1.3.7 Müşteriler bilgilendirme afişlerini dışarıdan 

okunacak şekilde asarak mümkünse bu 

materyalleri İşletme ye girmeden de okumalarına 

imkân sağlanmalıdır. 
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2. HAZIRLIK  
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk teşkil edebilecek durumların önlenmesi adına 

gerekli kaynakların ve süreçlerin düzenlenmesi 

2.1 İŞLETME  MEKANINA İLİŞKİN ÖNLEMLER 

No Tedbirler 
Takip 

Sorumlusu 

Uygulama 

sorumlusu 

Açıklama 

2.1.1 Mümkünse İşletme  iç mekânı sık sık 

havalandırılmalıdır. 
   

2.1.2 Mümkünse gereksiz hava sirkülasyonunu 

önlemek için hem 

havalandırma hem de klima sistemleri kapalı 

tutulmalıdır. Havalandırma ve klima sistemleri  

uygun şekilde dezenfekte edilmeli ve kayıt altına 

alınmalıdır. 

   

2.1.3 Sağlık Bakanlığının diğer temizlik ve hijyen 

kuralları hakkında personel bilgilendirmesi 

yapılmalıdır 

   

2.1.4 Kapı kolları, pos cihazı, bilgisayar klavyesi, 

mouse, yazar kasa gibi yoğun ve diğer kişilerle 

ortak kullanılan öğelerin sık sık dezenfekte 

edilmesi sağlanmalı; günlük temizlik ve 

dezenfeksiyon çizelgesi tutulmalıdır. 

   

2.1.5 Personelin eksik olması durumunda dahi 

İşletmenin  hijyen koşulları sağlanmalıdır. 
   

2.1.6 Yüzey temizliği Sağlık Bakanlığı COVİD-19 

(SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberine uygun 

şekilde yapılmalıdır. 

   

2.1.7 İşletme  girişi gibi tanımlı alanlara mümkünse 

duvara monte el dezenfektanlarının 

yerleştirilmeli, hasta ve çalışanlarca giriş ve 

çıkışlarda kullanımı teşvik edilmelidir. 

   

2.1.8 Bekleme alanlarındaki oturma düzenleri 

tamamen kaldırılmalı ya da mümkün olduğunca 

azaltılarak sosyal mesafenin korunması 

sağlanmalıdır. 

   

2.1.9 Banko genişliği de dikkate alınarak şerit, 

koruyucu bariyer gibi önlemlerle hasta karşılama 

alanının güvenli mesafe olan 2 metre olması 

sağlanmalıdır. 
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2.1.10 Müşterilerin  birbirlerinden en az 2 metre aralıkla 

durmaları için zemin bantları vs. gibi ekipmanlar 

kullanarak İşletme  mekânında işaretlemeler 

yapılmalı, yazılı ve görsel materyallerle 

yönlendirmeler yapılmalıdır.  

   

2.2 MALZEME/ÜRÜN TEDARİK SÜRECİNE İLİŞKİN 

ÖNLEMLER 

No Tedbirler 
Takip 

Sorumlusu 

Uygulama 

sorumlusu 

Açıklama 

2.2.1 İşletme de ürünlerin temini sürecinde uyulması 

gereken hijyen kontrol yöntemlerine ilişkin 

personel bilgilendirmesi yapılmalıdır. 

   

2.2.2 

Ürünler İşletme  raflarına belirlenmiş bir personel 

tarafından yerleştirilmeli, olası bir enfeksiyon 

yayılımının engellenmesi adına temizlik yapan 

personelinin gereken hijyen önlemlerini almadan 

ilaç/ürün yerleştirme işlemi yapmasından 

kaçınılmalıdır. 

   

2.2.3 

Ürünlerin temini sürecinde kullanılan ambalaj 

materyalleri İşletme  mekânında depolanmadan 

direk İşletme  dışına çıkartılarak çöpe atılmalıdır. 

   

2.2.5 
malzeme/ürün stokları kontrol edilmeli; ihtiyaç 

duyulabilecekler belirlenerek temin edilmelidir. 
   

2.2.6 

İşletme de hizmet sunumu sırasında kullanılması 

için uygun miktarda dezenfektan, antiseptik ve 

koruyucu kişisel ekipman temin edilmeli; stoklar 

düzenli olarak kontrol edilerek güncellenmelidir. 

   

2.2.7 

Günlük İşletme  çalışanları için yeterli  kıyafaet 

bulunduğundan emin olunmalı; İşletme  

içerisinde giyilen kıyafetlerin  temizlenme sıklığı 

artırılmalıdır. Bulaşma riskini mümkün olduğunca 

en aza indirmek için kıyafetler  günde en az bir 

defa değiştirilmelidir. Kirli kıyafetler  60-90°C’de 

yıkanmalıdır. 
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3. MÜDAHALE ve YENİLENME 
(İş Sağlığı ve Güvenliği açısından risk teşkil edebilecek bir durum 

meydana gelmesi halinde etkilerinin en aza indirilmesi ve yeniden 

hizmet koşullarının sağlanması) 

3.1   İŞLETME  ÇALIŞANLARININ ENFEKTE OLMASI 
No Tedbirler Takip 

Sorumlusu 

Uygulama 

sorumlusu 

Açıklama 

3.1.1 

Çalışanlardan herhangi birinin enfekte olduğunu 

tespit edilmesi sonrasında, ivedilikle il/ilçe sağlık 

müdürlüğüne gerekli bildirim yapılmalıdır. 

Temaslı takibinin başlatılması sağlanmalıdır. İlgili 

iletişim numaraları İşletme  çalışanları için görünür 

bir alana hatırlatıcı olarak kaydedilmelidir. 

   

3.1.2 

İşletme  çalışanlarının olası bir bulaşın önlenmesi 

adına uymaları gereken kurallar hatırlatılmalı; 

ilgili konularda bilgileri tazelenmelidir. 

   

3.1.3 

Etkilenen çalışanın kullandığı ve dokunduğu her 

türlü malzeme için Tıbbi Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği kapsamında işlem yapılmalıdır. 

   

3.1.4 
İşletmenin  dezenfeksiyon süreçleri 

tamamlanmadan İşletme  hizmete açılmamalıdır.  
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YEME & İÇME TESİSLERİ İÇİN   COVİD-19 VE HİJYEN 

UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME FORMU 

MUTFAKLAR 

AÇIKLAMA EVET HAYIR  

1 
Mutfaklar, yönetim tarafından hazırlanmış bir temizlik 

protokolüne sahip mi?  

  

2 
Mutfaklar için hazırlanan temizlik protokolüne göre 

gerçekleştirilen uygulamalar kayıt altına alınıyor mu?  

  

3 
Mutfaklar için hazırlanan temizlik protokolüne göre alınan 

kayıtlar doğrulanıyor mu?  

  

4 
Temizlik doğrulama faaliyetlerine dayanarak  gerekli hallerde 

aksiyonlar gerçekleştiriliyor?  

  

5 

Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses 

basamaklarına istinaden uygulanması gereken gıda güvenliği 

gereklilikleri tanımlı mı?  

  

6 
Gıda güvenliği altında tariflenmiş izleme faaliyetleri kayıt altına 

alınıyor mu?  

  

7 
Gıda güvenliği altında tariflenmiş izleme faaliyetleri yetkin 

personel tarafından doğrulanıyor mu?  

  

8 
Gıda güvenliği doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli 

hallerde aksiyonlar gerçekleştiriliyor mu?  

  

9 
Mutfaklarda tüm gıdalar temiz, gıdaya uygun nitelikte bir 

ekipman ile ve üzeri kapalı olarak depolanıyor mu?  

  

10 
Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında yerleşim düzeni ürün 

grupları ve riskler dikkate alınarak yapılıyor mu?  

  

11 
Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında sıcaklık ve gerekli 

hallerde nem ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınıyor mu?  

  

12 
Kayıt altına alınan sıcaklık ve nem ölçümleri yetkin personel 

tarafından doğrulanıyor mu?  

  

13 

Mutfaklarda gerçekleştirilen ölçümler esnasında kullanılan 

ekipmanlara periyodik kalibrasyon veya doğrulama işlemi 

uygulanıyor mu?  

  

14 
Mutfaklarda raptiye, toplu iğne, zımba teli, kırık cam vb. fiziksel 

risk teşkil eden maddeler mevcut mu?  

  

15 Her gün yeterli miktarda şahit numune alınıyor mu?    

16 Şahit numunelerin etiket bilgileri mevcut mu?    

17 
Mutfaklar içerisinde gerekli alanlarda sağlam, kapalı şekilde 

muhafaza edilebilir çöp kovaları vb. mevcut mu?  

  

18 
Mutfaklar içerisinde kırılabilir malzemelere karşı bir muhafaza 

mevcut mı?  
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19 
Mutfaklarda oluşan tüm atıklar uygun bir şekilde bertaraf 

ediliyor mu?  

  

20 
Mutfaklarda çalışan personeller; takı, taşlı alyans veya herhangi 

bir aksesuar taşıyor mu?  

  

21 
Mutfaklarda çalışan personelinin mutfağa girişleri kontrol altında 

mı? (İş Kıyafetleri ve Hijyen Ekipmanları Kullanımı)  

  

22 
Mutfaklara personel harici kişiler tarafından girişler kontrol 

altında mı?  

  

23 
Mutfaklar içerisinde bulaşık yıkama alanlarında kirli ve temiz 

ekipman ayrımları mevcut mu?  

  

24 
Mutfaklarda kullanılan ekipmanlar yerleştirildiği raf vb. alanlar 

temiz ve uygun mu?  

  

25 
Mutfaklar içerisinde iade/imha edilecek hammadde/ürünler için 

herhangi bir tanımlı alan mevcut mu?  

  

26 Yıkanmış ekipmanlarda gıda/deterjan vb. kalıntılar mevcut mu?    

27 Temizlik kimyasalları ve ekipmanlar ayrı yerleştirilmiş mi?    

28 
Gıda üretiminde kullanılan su, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular 

hakkında Yönetmelik” te belirtilen koşulları sağlıyor mu?  

  

İşletme 
 AÇIKLAMA EVET HAYIR 

1  Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm 

mesafe bırakılmış mı?  

  

2  Yeme&içme alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve 

sonrası düzenli olarak temizleniyor mu?  

  

3  Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası 

ve benzeri cihazlar kaldırılmış mı?  

  

4  Yemek Masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının (tek 

kullanımlık olanlar hariç) alkol bazlı ürünler ile temizlikleri her 

müşterinin kullanımı sonrasında gerçekleştiriliyor mu?  

  

5  Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik 

bulunuyor mu?  

  

6  “Açık Büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda ve 

yiyeceklerle temas kurmalarına yönelik bir cam siperlik 

bulunuyor mu?  

  

7  Misafirlerin ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı el 

antiseptiği/dezenfektanı vb. malzemelerin varlığı mevcut mu?  
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KORONAVİRÜS  ACİL EYLEM PLANI 

KONTROL LİSTESİ 
Bu planda  işyeri sağlık güvenliği, çalışan sağlığı ve iş sürekliliği kapsamında 

Koronavirüs acil durum eylem planının geliştirilmesi ve uygulanması ele alınıyor. 

Alınacak önlemler ise ciddiyet seviyelerine göre belirleniyor. Bu seviyeler  

Seviye 1:  BİLİNÇ Türkiye’de belgelenmiş bir bulaşma vakası 

bulunmaması 

Seviye 2 : İKAZ Türkiye’de belgelenmiş bir vakanın bulunması şüphesi 

Seviye 3: CİDDİ Türkiye’de sınırlı bir bölgede belgelenmiş vaka 

bulunması 

Seviye 4:  ŞİDDETLİ Türkiye’de yaygın bir şekilde insana yayılma olması 

Seviye 5:  KRİTİK Virüsün hızlı bir şekilde yayılarak Türkiye’nin her 

noktasında vakanın görülmesi 

 

Aşağıdaki kontrol listesinde Korona virüs salgını nedeniyle bir işyerinde sağlığı 

etkileyecek ve eğitim  sürekliliğine zarar verecek durumlara karşı hazırlıklı olmanın 

adımları listeleniyor.  
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Seviye PERSONEL SAĞLIĞI 
S1 Temel el hijyeni eğitimleri, afiş bilgilendirmelerinin verilmesi 

sağlanmalıdır. 

S1 Koronavirüs semptomları üzerine afişler, eğitimler verilmelidir. 

S2 Öğrenci, öğretmen  ve personelli bilgilendirmek üzere afişler 

hazırlanarak görülebilecek  yerlere asılması sağlanmalıdır. 

S1 El hijyeni, maske, dezenfektan, antiseptik  gibi  ürünlerinin tedariki 

sağlanmalıdır. 

S1 Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir öğrenci, 

öğretmen ve personel varsa, cerrahi maske taktırılarak en yakın 

sağlık kuruluşuna gönderilmelidir. 

S3 Ateşi olan (38 C ve üzeri) öğrenci, öğretmen ve personel hastaneye 

yönlendirilmelidir. ( ateşli kişilerin teşhisi için infrared, temassız, 

ateş ölçer tabanca temin edilmelidir.) 

S1 Ülkedeki hastalık durumu, Acil Durum Komitesi tarafından, sağlık 

kurumlarından öğrenilerek, gerekli bilgilerin üst yönetim ve  tüm 

birimlerle paylaşılması sağlanmalıdır. 

 KİŞİSEL KORUMA ÖNLEMLERİ 
S1 El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun 

ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol 

içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır. 

S1 Tüm odalarda, el antiseptiği veya kolonya olmalıdır. 

S1 El sıkışmak ve tokalaşmak, yakın temas yasaklanmalıdır. 

S1 Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. 

S1 Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık 

mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. 

S1 Yerlere tükürmek; izmarit, kağıt mendil, medikal maske ve çöp 

atmak yasaklanmalıdır. 

S1 Tüm birimlerde el yıkama eğitimi uygulamalı olarak birim 

yöneticileri tarafından verilmeli ve kontrol edilmelidir. 

S1 Hijyen gerektiren bütün ekipmanlar (bardak, havlu vb.) kişiye özel 

olmalıdır. Ortak kullanılmamalıdır. 

S1 Ofisler,  çalışma alanları sık sık havalandırılmalıdır. 

S1 Temizliğe başlamadan önce (eldiven takılmadan) ve temizlik 

bittikten sonar eller yıkanmalıdır. 

S1 Bütün temizlik personelleri «dökülmüş vücut sıvısı temizliği 

prosedürü» hakkında eğitilmelidir. 

S1 Yüksek ateş, öksürük soğuk algınlığı, grip belirtileri olan çalışanlar 

tedavileri boyunca çalıştırılmamalıdır. 

S1 Koronavirüs hakkında afiş posterlerin projelere asılması 

sağlanmalıdır. 

S1 Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (eğitim, brifing, 

toplantı, yemek vb.) insanlar arasında en az 1 m mesafe olması için 
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prosedürlerin uygulanması sağlanmalıdır. 

 SEYAHAT SAĞLIĞI 
S1  Yurt dışına seyahat edilecekse Yönetime  bilgi verilmeli, onay 

alınmalıdır. 

S1 Yurt dışından dönenlerin 14 gün maske-eldiven kullanması 

zorunludur; mümkünse HomeOfice çalıştırılmalı, gerek görülürse 

karantina uygulanmalıdır. 

S1 Şehirler arası seyahat planları gözden geçirilerek, gerekli değilse 

seyahat edilmemelidir. 

S3 Şehirdışı seyahatleri yasaklanmalıdır. Seyahat ihtiyacı olanlar 

Yönetim Kuruluna bilgi vermelidir. 

 İŞ SÜREKLİLİĞİ 
S1 Kriz sırasında temel ihtiyaçların nasıl talep edilip, lojistik desteğin 

nasıl sağlanacağı belirlenmelidir. 

S3 Tesiste çalışan insanlar arasında en az 1 m mesafe olması için 

prosedürlerin uygulanması sağlanmalıdır. 

S3 İşyeri  girişlerin yalnızca temel personel ile sınırlandırılması 

sağlanmalıdır. Girişler  yalnızca tek bir kapıdan kontrollü  bir şekilde 

yapılmalıdır. 

S2 Yemek ve mola zamanlarında sosyal mesafenin korunması 

sağlanmalıdır. 

S1 Ofisler dahil olmak üzere özellikle gözle görülür tozun olduğu 

çalışma alanları gibi tüm sahaların doğal havalandırma yöntemiyle 

havalanmasını sağlamalıdır. 

S3 Tüm personel için, tüm vardiyalarda sefertası ile yemek dağıtımına 

geçilmelidir. 

S3 Temel hizmetleri verebilmek üzere minimum personel sayısı ve 

yetkin personeller tespit edilmelidir. Acil bir durumda çalışanların 

durumunu belirlemek ve değerlendirmek üzere süreç 

geliştirilmelidir. 

S1 Belirlenen noktalara, duvara monte el dezenfektanlarının 

yerleştirilmesi ve kullanımı sağlanmalıdır. 

S2 Çalışanlar her daim maske ve lateks eldiven kullanmalıdır. 

S2 Günlük vücut ısısı takibi ile servis şoförleri,ve  alt yükleniciler dahil 

tüm çalışanların ateşlerinin günlük olarak işbaşı ve gün içinde belirli 

ve sık periyotlarla ölçülüp, takip edilmesi sağlanmalıdır. 

S2 Ziyaretçiler, alt yükleniciler, şoförlerin ateşinin ölçülmesi; yüksek 

ateşli personelin geri çevrilerek hastaneye yönlendirilmesi 

sağlanmalıdır. 

S3 Tüm ziyaretçilere maske, lateks eldiven verilerek mutlaka 

taktırılması sağlanmalıdır. 

S3 Ziyaretçi kabul edilmemesi sağlanmalıdır. 

S2 Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin işe gelmeden, 
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hastaneye gitmesi sağlanmalıdır. 

S2 Birimler arası görev değişikliklerinin ve geçici görevlendirilmelerin 

kısıtlanması sağlanmalıdır. 

S3 İş yeri sahasında ve nizamiyede şüpheli/hasta çalışan/ziyaretçi için 

izolasyon alanı oluşturulması sağlanmalıdır. 

S2 Personel taşıma servislerinin havalandırma filtrelerinin sık 

değiştirilmesi, iç dezenfeksiyonları için periyodik hizmet alımı 

yapmaları, günlük temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon 

talimatına ve sıklığına uygun yapılması sağlanmalıdır. 

S4 45 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonu sağlanmalıdır. 

S3 Bir birimde hasta/şüpheli çalışan tespit edildikten sonra aynı servisle 

gelen çalışanların, aynı birimde çalışanların tespiti; ateş ve 

sorgulamalarının yapılması üzere hasta izolasyon alanına sevki, 

işyeri hekimine bilgi verilmesi sağlanmalıdır. 

S4 Korona müspet gelmesi durumunda o kişiyle aynı sahada 

çalışanlarla, aynı servisi kullananların, hastalığın şüpheli olarak 

tespit edildiği ilk günden itibaren olacak şekilde 14 gün evlerinde 

izolasyonlarının sağlanması ve takibi sağlanmalıdır. 

S1 Birden fazla şoför kullanan araçlarda dezenfeksiyon 

yapılmadan(!1:10-100’lük çamaşır suyu ile) bir başka şoföre 

devredilmemesi sağlanmalıdır. 

S1 Yemekhane çalışanlarının KKD kullanımının arttırılması/dikkatinin 

arttırılması, el dezenfektanı kullanımının sağlanmalıdır. (4 saatte bir) 

S2 Sahada vaka takibi ve saha içi ve dışındaki organizasyon ve etkinlik 

planlama aşamasında, olayın uygulanmasında ve olaydan sonraki 

aşamada organizatörler ve sağlık otoriteleri arasında yakın 

koordinasyon gereklidir. Erişilebilirlik, anlık bilgi aktarımı (7/24) için 

iletişim kanallarının kurulması sağlanmalıdır. 
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Gıda Üreten Eden ve Satan Isyerlerinde;  Koronavirüs Salgınından 

Korunmaya Yönelik Kontrol Listesi 

SORULAR 
E

V

E

T 

HA

Y 

I 

R 

Servis araçlarının tasıma kapasiteleri sosyal mesafe göz önüne alınarak 

planlandı mı? 

  

Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri basta olmak üzere 

temizlik ve dezenfeksiyonu sık aralıklarla saglanıyor mu? 

  

Servis araçlarına alkol bazlı el antiseptigi ve tek kullanımlık maske 

konuldu mu? 

  

Çalısanların ise giris ve çıkıslarında hijyen malzemesi kullanılması, temasın 

azaltılması ve sosyal mesafenin saglanmasına yönelik önlemler alındı mı? 

  

Ise girislerde çalısanlara yönelik temassız ates ölçerlerle kontrol saglanıyor 

mu? 

  

Ziyaretçilerin zorunlu haller dısında isletmeye girisleri engellendi mi?   

Ise girislerde çalısanlara, alt isverenlere, mal ve hizmet saglayıcılara 

yönelik temassız ates ölçerlerle vücut ısıları kontrol ediliyor mu? 

  

Çalısanlara  koronavirüs salgınına, saglıgın korunmasına ve hijyen 

kurallarına yönelik bilgilendirme yapıldı mı? 

  

Bilgilendirme panolarına  koronavirüs ile ilgili bilgilendirme brosürleri ile 

görsellerin asılması saglandı mı? 

  

Isyeri içerisinde bulunan iletisim ekranlarına sürekli olarak bilgi videoları 

yüklenmekte ve iletisim kanalları aktif kullanılıyor mu? 

  

Tedarikçiler, bakım firmaları gibi; kabulü zorunlu firmalarla COVID-19 

bilgilendirme mail yazısı paylasıldı mı? 

  

Turnike, parmak okuyucu vb. temas yüzeyini arttıran ekipmanın kullanımı 

mümkünse durduruldu mu? 

  

Tüm çalısanların, müsterilerin ve ziyaretçilerin çalısma alanları girişlerinde 

ve içinde, diger sosyal alanlarda (dinlenme alanları vb.) yeterli miktarda 

su, sabun veya alkol bazlı el antiseptigine erisimi saglanıyor mu? 

  

Çalısanlara hijyenik el yıkama hakkında egitim veriliyor mu?   

 koronavirüs salgını dikkate alınarak mevcut risk degerlendirmesi ve acil 

durum planları güncellendi mi? 

  

Is planlaması, yürütülen çalısmalarda asgari sayıda personel bulunacak ve 

çalısanlar arasında sosyal mesafe korunacak sekilde yapıldı mı? 

  

Uzaktan veya dönüsümlü yürütülebilecek isler belirlenerek personel bu 

sekilde yönlendirildi mi? 

  

Ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve egitimlerin uzaktan egitim ve 

telekonferans gibi yöntemlerle yapılması saglanıyor mu? 

  

Uzaktan egitim yapılamayan durumlarda, toplantı ve egitimlerin   
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minimum sayıda personel ile sosyal mesafe gözetilerek verilmesi 

saglanıyor mu? 

Çalısma ortamlarının uygun ve yeterli düzeyde dogal havalandırılması 

yapılıyor mu? 

  

Üretim alanlarındaki el terminalleri, yazıcı vb. ortak kullanılan cihazların, 

üretim alanı içerisindeki masaların ve sık temas edilen ekipman 

yüzeylerinin temizligine ve dezenfeksiyonuna dikkat ediliyor mu? 

  

Isletmedeki tüm alanların, forklift vb. is ekipmanının ve çalışanların 

kullandıgı binek araçların periyodik olarak dezenfeksiyonu saglanıyor mu? 

  

Çalısanların kantin, çay ocagı, çardak, bahçe vb. sosyal alanlarda sosyal 

mesafeyi bozacak sekilde toplanmaları engelleniyor mu? 

  

Is elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek için gerekli önlemler 

alındı mı? 

  

Hastalık bulasma riskine karsı çalısanlara standartlara ve ise uygun ve 

yeter sayıda Kisisel Koruyucu Donanım (KKD) saglanıyor mu? 

  

Tek kullanımlık maskeler kullanıldıktan sonra dıs ortamdan izole bir atık 

kutusuna atılıyor mu? 

  

Kullanılmıs maskelerin uygun sekilde bertaraf edilmesi saglanıyor mu?   

Yeniden kullanılabilir KKD'ler her kullanımdan önce ve sonra üreticinin  

önerisi dogrultusunda temizligi ve dezenfeksiyonu saglanıyor mu? 

  

Yemek servisinden sorumlu personel gerekli kisisel hijyenini özen 

göstermesi ve uygun maske/eldiven kullanması saglanıyor mu? 

  

Yemekhanede yogunluk olusmaması ve sosyal mesafenin korunması için 

yemek saatleri her vardiya için düzenlenerek dönüsümlü olarak yemeğe 

çıkılması saglanıyor mu? 

  

Yemekhane içerisinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek oturma düzeni 

saglandı mı? 

  

Yemekhane, WC, soyunma odası vb. ortak alanlarda el kurutucuları ile 

birlikte yeterli miktarda hijyen malzemesi bulunuyor mu? 

  

Tuvalet ve lavaboların kullanılmasından önce ve sonra ortam ve kişisel 

hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi 

saglanıyor mu? 

  

Ates, öksürük, nefes darlıgı ve benzeri sikâyeti olan çalısan maske takarak 

isyerindeki diger çalısanlardan izole ediliyor mu? 

  

Izole edilen çalısan için ALO 184 aranarak saglık yetkililerine göre 

yönlendirilmesi yapılıyor mu? 
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