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Corona virüs küresel salgını sonrası dünya, artık eski dünya 

olmayacaktır. Gıda sektörü de eski yapılanmasını değiştirmek ve 

dönüşmek durumundadır. Bu dönüşümü hızla gerçekleştiren 

ülkeler, rekabette öne çıkacak, krizi fırsata dönüştüreceklerdir. Artık 

eski ‘’normallerimiz’’ olmayacak, yeni ‘’normallerimiz’’ oluşacaktır. 

Ortaya çıkan sıra dışı soruna çözüm üreterek dönüşme 

çabalarımızı, Türkiye gıda sektörü  için bir fırsattır.  
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 SUNUŞ 

Bütün dünya, Koronavirüs nedeniyle 

pandemi olarak kabul edilen büyük 

ve son derece tehlikeli bir salgınla 

mücadele etmektedir. Türkiye de 

kritik  olarak nitelendirilen ve yeterli 

önlem alınmadığı takdirde tehlikenin 

daha büyüyeceği öngörülen 

ülkelerden biri konumundadır.  Tüm 

bu koşullara karşın, toplumsal 

yaşamın mümkün olan en az sıkıntıyla 

sürdürülebilmesi gerekmektedir. İşte, 

tam bu noktada, karşımıza gıda 

işletmeleri  çıkmaktadır. 

 Buralarda alınacak önlemlerin halk 

sağlığının korunmasına önemli bir katkı 

sağlayacağı açıktır. Aşının henüz 

bulunmadığı dönemde, enfeksiyondan 

korunma ve kontrol önlemlerini 

uygulayarak, enfeksiyonun toplumda 

yayılmasını azaltmak ve böylece salgın 

hastalığın erken dönemlerinde enfekte 

olacak kişi sayısını ve salgın hastalık 

nedeniyle ortaya çıkacak vakaları 

azaltmak mümkündür.  

Bu doğrultudan hareketle Covid-19 salgınında gıda işletmelerinde: alınacak 

önlemler iki temel amacı kapsayacak şekilde düzenlenmelidir 

 

 

 

 

Zaman ve mekân kontrolünün sağlanması, 

Virüs ile mücadele bilim kurulu tarafından 

açıklanan, temaslı ve yakın temaslı vaka 

tanımlarında kullanılan 1,5 m. mesafe ve aynı 

ortamda 15 dk. bulunma algoritmasını gıda 

işletmelerine  uyarlamak mümkündür.  
 

El ile temas eden yüzeylerin temizlik ve 
dezenfeksiyonu,  

Covid-19; temas sonrasında ellerin; ağız, 

burun veya göz mukozasına götürülmesi ve 

temas etmesi ile bulaşmaktadır. Bu sebeple 

doğru ve etkin bir temizlik ve dezenfeksiyon 

planı ile kontrol sağlamak mümkün 

olacaktır. 

Bu iki temel konuyu baz alınarak işletmelerin öncelikli yapması gereken nokta; krizi yönetebilmek için 
ekipler oluşturmak ve yönetsel/ operasyonel süreçlerde alınacak aksiyonları belirlemek olacaktır. 
İşletmelerin uygulaması gereken, gıda ve su güvenliği, toplum sağlığı ve hijyen, çevre güvenliği ve atık 

yönetimi, iş sağlığı güvenliği gibi konulara ek olarak, kılavuz içerisinde COVID-19 temelinde alınması 

tavsiye edilen aksiyonlar belirtilmiştir. 

 

İşletmlerde alınan önlemler ve yönlendirmeler, aynı zamanda 

uygulamalı bir davranış eğitimi olacaktır. 
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 Bu rehber kimler için, neden hazırlandı? 

Bu rehber, kamu ve özel okul yöneticilerine, 

İşletme ının günlük operasyonlarını denetleyen 

kişilere yöneliktir. İşletme , toplumun her 

yerinden öğrencilere, personele ve ziyaretçilere 

hizmet eder. Bu kişilerin tümü okul ortamıyla 

yakın temasta bulunabilir ve genellikle mekan, 

ekipman ve malzemeleri paylaşır. 

Bu rehber, okul ve paydaşlarının COVID-19'un 

İşletme ına bulaşmasını önlemeye nasıl yardımcı 

olacaklarını anlamalarına yardımcı 

olacaktır. Ayrıca, bir vaka tespit edilmesi 

durumunda okul ve paydaşlarının hızlı tepki 

vermesine yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır.  Rehber, COVID-19'un toplumda 

yayılması durumunda yöneticilerin öğretim ve 

öğrenmenin sürekliliğini planlamasına yardımcı 

olacak hususları içermektedir. 

Çocuklarda COVID-19 hakkında bilgiler sınırlıdır. 

Ancak mevcut doğrulanmış bilgiler, COVID-19'u 

çocuklarda genellikle hafif semptomlara 

seyrettiğini göstermektedir. Yetişkinlerde olduğu 

gibi, çocuklardan yetişkinlere veya çocuklara 

yayılan kişiden kişiye, esas olarak enfekte bir kişi 

öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu zaman 

üretilen solunum damlacıkları yoluyla oluştuğu 

düşünülmektedir. Son çalışmalar, enfekte olan 

ancak semptomları olmayan kişilerin COVID-

19'un yayılmasında da rol oynadığını 

göstermektedir. Bununla birlikte, çocukların 

küçük bir yüzdesinin daha ciddi hastalıklara 

yakalandığı  bildirilmiştir. Ciddi kronik tıbbi 

rahatsızlıkları olan kişilerin daha yüksek risk 

altında olduğuna inanılmaktadır. Çoğu çocukta 

daha düşük ciddi hastalık riskine rağmen, COVID-

19 benzeri semptomları olan çocuklar, yaşlı 

yetişkinler ve ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan 

yetişkinler gibi daha yüksek risk altında olabilecek 

başkalarıyla temastan kaçınmalıdır . 

Bu rehber, Koronavirüs( COVID-19) hastalığının bulaşma ve şiddeti hakkında şu anda 

bilinenlere dayanmaktadır. 

Sağlık yetkilileri COVID-19'un yayılmasını önlemek için adımlar atıyor. İşletme  bu çabada önemli bir 

rol oynamaktadır. Yerel sağlık departmanları ile işbirliği ve koordinasyon yoluyla, İşletme  hastalık ve 

potansiyel bulaşmalarına ilişkin bilgileri İşletme ında yaymak için adımlar atmalıdır. İşletme , COVID-

19'un öğrencileri arasında yayılmasını önlemek için adımlar atmaya hazırlanmalıdır. İşletme , özel 

sağlık ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere tüm okul paydaşlarının korunmasına yardımcı olmak 

için yerel sağlık yetkilileri ile işbirliği yapmaya, bilgi paylaşmaya ve planları gözden geçirmeye devam 

etmelidir. Okul planları, yüksek riskli nüfusları ve sağlık sistemini korumak için stratejilerini 

tamamlayacak ve öğretim ve öğrenmedeki aksamaları en aza indirecek ve öğrencileri ve personeli 

koruyacak şekilde tasarlanmalıdır.  
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GENEL BİLGİLER 
Virüs nedir? 

Virüsler, sadece canlı hücreleri efekte 

edebilen ve böylece replike olabilen 

mikroskobik enfeksiyon etkenleridir.  

Virüsler çok çeşitli hastalıklara yol 

açabilir. Her türlü yaşam formunu 

etkileyebilirler, çünkü çoğalmak için 

yalnızca bir konakçıya ihtiyaç duyarlar.  

Korona virüs nedir? 

Korona virüsü hayvanlar arasında yaygın olan büyük bir virüs grubudur. Yarasa, 

domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilir.  

Genellikle insanlarda hafif ile orta derecede üst solunum yolu hastalığına neden 

olurlar. Ancak pnömani ve diğer alt solunum yolu enfeksiyonları gibi Orta Doğu 

Solunum Sendromu (MERS-CoV)  ve  Siddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV) 

gibi daha ciddi hastalıklara neden olur. 

 Bir Koronavirüs dört yapısal proteinden olusur: nükleokapsid, zarf, zar ve çubuksu 

çıkıntılar (dikenler). Bu çıkıntılara 

Latincede taç anlamına gelen “Korona” 

adı verildiğinden bu virüslere Koronavirus 

(taçlı virüs) denir. Nükleokapsid, zarf ve 

zar proteinleri tarafından olusturulan 

küreye benzer bir yapının içinde, genetik 

materyali bulundurur. Dikensi çıkıntılar ise 

virüsün enfekte edebileceği  hücreleri 

belirler ve hücrelerdeki almaçlara 

bağlanır. 
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Virüs nasıl hastalık oluşturur? 
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PANDEMİ NEDİR? 

: Pandemi (eski Yunanca'dan pan tüm +  demos insanlar), bir 

kıta, hatta tüm dünya yüzeyi gibi çok geniş bir alanda yayılan ve 

etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel addır.  
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COVID-19  Belirtileri Nelerdir?  

Bu virüs grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta 

derecede üst solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir.  

• Birkaç gün süren yüksek ateş (38.3°C ve üzeri),  

• Balgamlı ve/veya Kuru öksürük,   

• Boğaz ağrısı,  

• Nefes darlığı (Nefes alma 

güçlüğü),  

• Baş ağrısı  

Bağışıklık sistemi zayıf olan ileri yaştakiler ve çok genç olanlar için virüsün pnömoni veya 

bronşit gibi çok daha ciddi solunum yolu hastalığına neden olabilir. İnsanlarda ölümcül 

olabilecek seviyede çok az Korona / Covid-19 (Korona) virüsü vardır.  
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Korona virüs nasıl yayılır? 
Koronavirüs 2 metreye kadar 

seyahat eden damlacıklarda 

solunum  salgılarında bulunur, yani 

temas ve damlacık iletimleri 

yoluyla transferler olabilir.  Enfekte 

olan insanlar hapşırır veya 

öksürürse, mikropları havadaki 

küçük damlacıklar yoluyla 

yayabilirler. Bu damlacıklar 

yüzeylere inebilir. Burun ve boğaz 

salgılarıyla kirlenmiş eller ve 

yüzeyler hastalığın yayılmasına 

sebep olabilir. 

 

COVID-19 yüzeylerde ne kadar kalır?
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KORUNMA 

COVID-19 Nasıl Kontrol Edilir? 

Hasta olan kişiler öksürdüğünde ya da 

hapşırdığında, içerisinde bakterilerin yanı sıra 

virüslerin de bulunduğu küçük damlacıkları 

etraflarına yayarlar. Bu küçük damlacıklarda 

(<5 mikron) yer alan kızamık gibi bazı virüsler 

ise havada birkaç saate kadar kalabilirler. 

Birçok solunum yolu virüsü ise, genellikle 

yüzeye hızlıca konan daha büyük 

damlacıkların içinde bulunur. SARS-CoV-2 

virüsü, içerisinde yer aldığı bu büyük 

damlacıklar (10-100 mikron) sayesinde 2 

metreye kadar yayılabilir ve küçük tanecikler 

3 saate kadar havada kalabilir.  

 

Damlacıklar henüz havadayken, bu 

damlacıkları soluyan ya da yutan kişilere virüs 

bulaşır. 

 Büyük damlacıklar birkaç dakika gibi kısa bir 

süre içerisinde ortamdaki yüzeylere ya da 

kişilerin üzerine konarlar. Bu nedenle, örneğin 

bir koridorda öksüren ya da hapşıran bir 

kişinin  ardından yürümek büyük bir risk teşkil 

eder, ancak aynı koridorda 30 dakika sonra 

yürümenin hiçbir riski yoktur çünkü 

damlacıklar bu süre içerisinde hızlıca yere 

konmuştur ve ortamdaki hava değişimi de 

havada kalan herhangi bir virüsü hızlıca dilüe 

ederek etkisini azaltmıştır.  

 

 

 

Özellikle çok sayıda  insan birine yakın toplandığında okullarda  hastalık 

veya salgın vakalarını tahmin etmek zordur  Önemli olan faktör hazırlıklı 

olmaktır. Koruyucu önlemler ve doğru kaynaklar ile birkaç vakaya müdahale 

edebilirsiniz. Ancak patlak verecek salgın ile baş etmeniz kolay değildir. 

Sonuçta salgınların kontrol edilmesi daha zor ve maliyetlidir . Bu nedenle: 

korunma tedaviden daha güvenli, etkili  ve 

düşük maliyetlidir. 
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Virüsün yayılmasını önlemede el hijyen 

uygulamaları? 

El hijyeni 

El hijyeni terimi suyla sabunla ellerin 

yıkanması veya alkol bazlı el antiseptiklerini 

kullanarak ellerin ovalanmasını içerir. Eğer 

ellerde gözle görülür kirlenme varsa veya 

solunum salgılarına maruz kalınmışsa, alkol 

bazlı el antiseptiklerinin etkinliği kısıtlı 

olacağından, eller su ve sabunla yıkanmalı 

ve kurulanmalıdır. Kurulama için tek 

kullanımlık kağıt havlular kullanılmalı ve 

ayakla çalışan kapalı çöp kutularına 

atılmalıdır.  

El Hijyeni Sağlanması Gereken Durumlar:  

erle her 

temas öncesinde ve sonrasında el hijyeni 

sağlanmalıdır. Eldiven giyilmesi gereken 

durumlarda da benzer şekilde eldiven 

giyilmeden önce ve eldiven çıkarıldıktan 

sonra el hijyeni sağlanmalıdır.  

yüzeylerle temas ettikten sonra mutlaka el 

hijyeni uygulanmalıdır.  

Eller mutlaka yıkanmalıdır. 

. Eller gözle görülür derecede kirli 

değilse, sabun ve su hazır bulunmuyorsa, 

en az% 60 alkol içeren alkol bazlı el 

antsepikleri kullanılabilir. 

durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 

kullanımı uygun değildir, eller su ve sabun 

ile yıkanmalıdır.  

 

 

 

Lavaboların yanına el yıkama adımlarını 

açıklayan posterler yerleştirin. 
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Maske Kullanım Kılavuzu 
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İşletmelerde hijyen açısından dikkat edilmesi 

gereken noktalar 

 

Yemekhane ve kafeteryalarda kritik noktalar  
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Mutfaklarda kritik noktalar  
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ofislerde kritik noktalar  

Araçlarda kritik noktalar  
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Tuvaletlere kritik noktalar  
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Temizlik dezenfeksiyon 

Temizlik ve dezenfeksiyon Covid-19 etkeninin uzaklaştırılmasında oldukça 

önemlidir. İyi ve etkin temizlik ve dezenfeksiyon kişilerden, ekipmanlardan ve 

yüzeylerden bulaşabilecek virüslerin ortamdan uzaklaştırılmasını sağlamaktadır. 

Bu şekilde halk sağlığı ve gıda güveliğini etkileyecek etkenin bulaşması ve 

yayılmaları önlenecektir.    

Temizlik, dezenfeksiyon ve sanitasyon arasındaki farkı bilin 

Temizlik , mikroplar dahil olmak üzere kir ve yabancı maddelerin yüzeylerden 

uzaklaştırılmasını ifade eder. Tek başına temizlik mikropları öldürmez. Ancak 

mikropları uzaklaştırarak, sayılarını ve dolayısıyla enfeksiyonun yayılma riskini 

azaltır. 

Dezenfeksiyon , yüzeylerdeki mikropları öldürmek için kimyasallar( sağlık 

bakanlığı tescilli dezenfektanlar) kullanarak çalışır. Bu işlem kirli yüzeyleri 

mutlaka temizlemez veya mikropları temizlemez. Ancak temizlendikten sonra 

yüzeyde kalan mikropları öldürmek, enfeksiyonun yayılma riskini daha da 

azaltır. 

Dezenfekte etme , halk sağlığı standartları veya gerekliliklerine göre, yüzeyler veya 

nesneler üzerindeki mikrop sayısını güvenli bir seviyeye düşürür . Bu işlem , 

enfeksiyonun yayılma riskini azaltmak için yüzeyleri veya nesneleri temizleyerek veya 

dezenfekte ederek çalışır . 

Temizlik ve dezenfeksiyon yapılırken; 

−İşletmede  temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin nasıl, hangi kimyasal maddeler 

kullanılarak, ne zaman ve kim tarafından yapılacağını gösteren temizlik ve dezenfeksiyon 

planları oluşturulmalıdır. 

−Farklı alanlar için farklı temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır. 

Temizlik ve dezenfeksiyon planları, gıdaların içerebileceği  

mikroorganizma yükü ve türü dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca 
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yayımlanan mevzuat gereğince izin verilmiş temizlik ve dezenfektan 

maddeleri kullanılarak yapılmalıdır. 

−İşletmede  temizlik ve dezenfektan maddelerine ait güvenlik bilgileri, 

üretim ve son kullanım tarihleri bulunmalıdır. 

−İşletmede  temizlik ve dezenfektan maddeleri ile gıda maddelerini 

etkileyebilecek diğer kokulu maddeler ayrı bölümlerde muhafaza edilmeli 

ve işaretlenmelidir. 

Hem tüketiciler  hem de ekip  üyeleriniz için temiz bir ortam sağlamak 

artık bir numaralı önceliktir. Bu nedenle, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 

farklı insanlar tarafından dokunan yüzeyleri ve nesneleri temizlemeye 

özellikle dikkat etmek önemlidir: 

Riskli Yüzeyler 

 Sıralar 

 Kapı kolları 

 •Musluklar 

 •Merdiven trabzanları 

 •Sandalya/Koltuk yüzeyleri 

 •Elektrik düğmeleri 

 •Giriş çıkış alanları 

 •Sifonlar ve tuvalet oturakları 

 •Bilgisayar, telefon 

riskli yüzeyler olup temizlik ve dezenfeksiyonu günlük olarak yapılmalıdır  

İşletmede  temizlik ve dezenfeksiyon planı oluşturulmalıdır. Yukarıdaki çabaları 

rutinin bir parçası haline getirmek için bir temizlik programı uygulayın ve 

personelinizi buna göre bilgilendirin 
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.  

Temizlik ve Dezenfeksiyon Adımları 

Temizleme ve dezenfeksiyon adımları aşağıdaki sırayı izlemelidir: 

• Kaba Temizlik: Kaba kirler kuru veya 

ıslak bir şekilde ortamdan 

uzaklaştırılır. 

• Temizlik: Sıcak su ve gerekiyorsa 

deterjan ile yapılır. 

• Temizlik Sonrası Durulama: 

Deterjan kalıntılarının gıda ile 

buluşmasını 

önlemek için sıcak su ile yapılır. 
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• Dezenfeksiyon: İzinli dezenfektan 

maddeler kullanılarak yapılır. 

• Dezenfeksiyon Sonrası Durulama: 

Dezenfeksiyon tekniğine göre 

içilebilir nitelikteki su ile yapılır

.İşlemler 

 Önce kirleri temizleyin (gerekirse),  

 Yüzeyi, bir temizleyici veya dezenfektanla 

önceden ıslatılmış tek kullanımlık bir bezle 

temizleyin,  

 Dezenfektanı yüzeye bolca püskürtün ve 

tüm yüzeyi temizleyici veya dezenfektanla 

ıslatan tek kullanımlık bir bezle yayın. 

 Dezenfektanın gerekli yüzey temas süresi 

boyunca durmasına izin verin. Gerekirse 

durulayın. 

 Kullanılan tüm kirli malzemeler ve 

koruyucu giysiler atık torbasına konmalı ve 

kontamine materyal olarak atılmalıdır. 

 İşiniz bitince ellerinizi en az 20 saniye iyice 

yıkayın 
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Temizlik ve dezenfeksiyon, enfeksiyonun önlenmesi ve 

salgın kontrolü için temel yapı taşlarıdır.  

Temizlenen ve dezenfekte edilen tüm alanlarda, yalnızca 

Sağlık Bakanlığı  onaylı ürünler kullanılarak standart 

çalıştırma prosedürlerine dikkat edilmelidir. 

Çapraz kontaminasyonu önlemek için el hijyeni ve sık 

dokunan  yüzeylere özellikle dikkat edilmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Nasıl Temizlenir ve Dezenfekte Edilir? 

Sert (Gözeneksiz) Yüzeyler 

 Yüzeyler kirliyse, dezenfeksiyondan önce deterjan veya sabun ve su ile 

temizlenmelidir. 

 Dezenfeksiyon için, Biyosidal ürün onaylı en yaygın ev dezenfektanlarının etkili olması 

gerekir. 

Temizlik ve dezenfeksiyon, enfeksiyonun 

önlenmesi ve salgın kontrolü için temel 

yapı taşlarıdır. 

Temizlenen ve dezenfekte edilen tüm alanlarda, yalnızca önerilen 

ürünler kullanılarak  standart  prosedürlere dikkat edilmelidir. Çapraz 

bulaşmayı önlemek için el hijyenine ve sık dokunulan yüzeylere özellikle 

dikkat edilmelidir. 
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 Ayrıca, yüzey için uygunsa seyreltilmiş ev tipi çamaşır suyu  çözeltileri (en az 1000 

ppm sodyum hipoklorit) kullanılabilir. Üreticinin uygulama talimatlarını izleyin, en az 1 

dakikalık bir temas süresi sağlayın ve uygulama sırasında ve sonrasında uygun 

havalandırmaya izin verin. Ürünün son kullanma tarihinin geçmediğinden emin 

olun. Çamaşır suyunu asla amonyak veya başka bir temizleyici ile karıştırmayın.  

Yumuşak (Gözenekli) Yüzeyler 

Halı kaplı zeminler, halılar ve perdeler gibi yumuşak (gözenekli) yüzeyler için, varsa görünür 

kontaminasyonu giderin ve bu yüzeylerde kullanım için belirtilen uygun temizleyicilerle 

temizleyin.  

Temizlikten sonra: 

Parçalar yıkanabiliyorsa, parçalar için en sıcak su ayarını kullanarak parçaları üreticinin 

talimatlarına göre yıkayın ve sonra parçaları tamamen kurulayın. 

Elektronik 

 Tablet, dokunmatik ekran, klavye, uzaktan kumanda ve telefon gibi elektronik cihazlar 

için, varsa görünür kontaminasyonu giderin. 

 Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünleri için üreticinin talimatlarını izleyin. 

 Elektronik eşyalar için silinebilir kapaklar kullanmayı düşünün. 

 Herhangi bir üretici rehberi mevcut değilse, dokunmatik ekranları dezenfekte etmek 

için en az% 70 alkol içeren alkol bazlı mendiller veya spreyler kullanın. Sıvıların 

birikmesini önlemek için yüzeyleri iyice kurulayın. 

Çamaşırlar 

 Virüsün havada dağılması olasılığını en aza indirmek için kirli çamaşırları sallamayın. 

 Eşyaları üreticinin talimatlarına göre uygun şekilde yıkayın. Mümkünse, çamaşırlar için 

en sıcak su ayarını kullanarak çamaşırları yıkayın ve çamaşırları tamamen kurulayın. 
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 Temizlik donanımı 

  

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD)  

 Temizlik personeline maruz kalma riski doğal olarak düşüktür. Temizlik personeli, çöp 

işleme dahil tüm temizlik işlemleri için tek kullanımlık eldivenler ve önlükler 

giymelidir . 

 Eldivenler ve önlükler kullanılan dezenfektan ürünlerle uyumlu olmalıdır. 

 Kullanılan temizlik / dezenfektan ürünlerine ve sıçrama riski olup olmadığına bağlı 

olarak ilave KKD gerekebilir. 

 Eldivenler ve önlükler, kullanıcının ve çevrenin kirlenmesini önlemek için dikkatlice 

çıkarılmalıdır. Eldivenleri çıkardıktan sonra ellerin temizlediğinden emin olun . 

 Önlükler mevcut değilse, temizlik ve dezenfeksiyon sırasında tulumlar, önlükler veya iş 

kıyafetleri giyilebilir. Daha sonra tekrar kullanılabilir (yıkanabilir) giysiler 

yıkanmalıdır. Kirli çamaşırları tuttuktan sonra ellerinizi temizleyin. 

 Temizlik personeli, KKD'deki eldivenlerdeki yırtılma veya diğer olası maruziyetler gibi 

ihlalleri derhal amirlerine bildirmelidir. 

 Temizlik personeli ve diğerleri , eldivenleri çıkardıktan hemen sonra elleri 20 

saniye boyunca sabun ve suyla yıkayarak sık sık elleri temizlemelidir . Sabun ve 

su bulunmuyorsa ve eller görünür şekilde kirli değilse, en az% 60 alkol içeren alkol 
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bazlı bir el dezenfektanı kullanılabilir. Bununla birlikte, eller görünür şekilde kirliyse, 

her zaman elleri sabun ve suyla yıkayın. 

 İşyerinde ve evde, elleri temizlemek ve yıkanmamış ellerle gözlere, buruna veya ağza 

dokunmaktan kaçınmak da dahil olmak üzere normal önleyici işlemleri uygulayın. 

Covid-19'dan korunmada  asansör 

kullanımı 

Birçoğumuz yaşadığımız şehirlerde, bazı kısıtlamalarla karşı karşıya olsak da, kriz 

zamanlarında dahi operasyonel olarak çalışması gereken yerler bulunmaktadır.. İnsanlar, 

malzemeler her zaman bulunması gereken katların içerisinde ve dışında, verimli bir şekilde 

hareket etmek zorundadır. Asansörler, tanımadığımız insanlarla bir arada olduğumuz kapalı 

mekanlardır.  Asansörler, binaların içerisindeki insanların en etkili şekilde ulaşımını 

sağlamaktadır. Asansör kullanımını daha güvenli hale getirebilmek ve dikkatli olabilmek için 

bazı düzenlemelere dikkat etmemiz gerekir. Aşağıda yer alan asansör kullanım etiketini takip 

ederek, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı, asansör kullanıcılarının daha güvenli kalması 

için yapılması gerekenler yer almaktadır. 

1. Butonlara doğrudan temas etmeyin! 

Geleneksel düğmelere sahip asansörlerde, mikropların 

yayılmasını önlemek için, tuşlara çıplak parmaklarınızla 

dokunmamaya dikkat etmelisiniz. Bunun yerine eldivenli 

bir parmağınızı seçin veya bir kalemin ucu ile veya 

düğmeye basmak için farklı bir şey kullanın. 

Çıplak ellerinizi kullanmanız gerekiyorsa, mümkün olan 

en kısa sürede yıkamayı veya alkol bazlı bir el antiseptiği kullanmayı unutmayın. 

2. Kalabalıktan kaçının! 

Asansör zaten doluysa, sabırlı olun ve bir sonrakini 

bekleyin ya da bunun yerine merdivenleri 

kullanmayı deneyin. Solunum damlacıkları yoluyla 

bulaşan, koronavirüs gibi hastalıkların yayılmasını 
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sınırlamak için asansöre kendi başınıza veya sadece birkaç kişiyle binmek en iyisidir. 

 

3. Sosyal mesafeyi koruyun! 

Sosyal mesafe Stratejileri 

 

Başkalarıyla birlikte bir asansördeyseniz, 

diğer yolculardan en az bir metre uzakta 

durmaya çalışın. Kalabalık bir 

asansördeyseniz, mümkün olduğunca 

konuşmaktan kaçının. Öksürmek veya 

hapşırmak zorundaysanız, diğerlerinden 

uzaklaşın ve damlacıkların yayılmasını 

önlemek için kolunuzun iç kısmını veya 

mendilinizi kullanın. 

4. Yüzeyler düzenli 

olarak temizlenmeli! 

Asansör yüzeylerinin düzenli olarak 

temizlenmesi her zaman önemlidir. 

Asansör yöneticileri, tırabzanlar, 
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asansör kabini duvarları, kapılar ve dokunmatik ekran panelleri gibi diğer yüzeylerin doğru 

dezenfektan türleriyle düzenli olarak temizlenmesini sağlamak için tesis yöneticinizi 

temizleme çabalarını artırmaya teşvik edin. 
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