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 SUNUŞ 

   

Güvenli marketler, sağlıklı insanlar 

COVID-19 pandemisi  küreselleşme çağında insanlığın karşılaşmış olduğu 

ortak bir sorundur. Mevcut durumda, kim olduğunuzdan bağımsız olarak, 

eldeki kaynakların, deneyimlerin ve alınan derslerin paylaşılması, tek 

kazanma şansımızdır.  

 Bu savaş daha yeni başladı.

Gıda Perakendecileri   köylere kadar 

uzanan market ve servis zincirleriyle 

18 milyon hanede milyonlarca kişiyle 

doğrudan temas içindedir. 

  Türkiye’deki tüm 

hanelerin en az                      

%79’una ulaşarak hijyen 

standartlarına  uygun, güvenilir, kendi 

iç mekanizmaları ile denetlenen, 

başta gıda olmak üzere hızlı tüketilen 

ürünlerin hizmetini vermektedir. 

 Bütün dünyayı sarsan bu pandemi 

döneminde personeliniz  ve 

müşterileriniz  Covıd-19  ile karşı 

karşıya kalabilir  bu durum ciddi 

kayıplara neden olabilir. 

 

 . Temizlik ve sanitasyon, enfeksiyonun 

önlenmesi ve salgın kontrolü için 

temel yapı taşlarıdır. Temizlediğiniz 

tüm alanlarda ve sterilize edin, 

sadece önerilen ürünleri kullanarak 

standart çalışma prosedürlerine 

dikkat edin. 

Çapraz kontaminasyonu önlemek için 

el hijyeni ve sık dokunan sert 

yüzeylere özellikle dikkat edilmelidir. 

Hijyen uygulamaları olmazsa olmaz 
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Coronavirüs’e karşı perakende satış 

noktalarındaki önlemler yeterli mi 

Bütün dünya, Coronavirüs 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.  Bu kapsamda çeşitli 

kısıtlamalar, sınırlamalar ve yasaklar gelmekte 

ve bunların artması öngörülmektedir.  

Tüm bu koşullara karşın, toplumsal yaşamın 

mümkün olan en az sıkıntıyla sürdürülebilmesi 

gerekmektedir.  

 Bunu sağlamanın yolu da yolu, insanların 

temel gıda ve diğer ihtiyaçlarının 

karşılanmasından geçmektedir. İşte, tam 

bu noktada, karşımıza bu ihtiyaçların 

karşılandığı Perakende Satış Noktaları 

çıkmaktadır. Bu noktalar, hemen herkesin 

sıklıkla uğramak zorunda oldukları 

yerlerden biri olduğundan, buralarda 

alınacak önlemlerin halk sağlığının 

korunmasına önemli bir katkı sağlayacağı 

açıktır. 

Bu doğrultuda alınacak önlemler dört temel amacı kapsayacak 

şekilde düzenlenmelidir 

   

 

 

  

Müşterilerin işletmeye 

Covid-19 taşımalarının 

önlenmesi 

Güvenli hijyenik 

ortamının işletmede  

sürdürülebilirliğinin 

sağlanması 

Müşterilerin  Covid-19 

riskiyle karşılaşmadan 

işletmeden çıktıkları 

güvenin yerleşmesi 

İşletme çalışanlarına 

müşterilerden geçmesi 

olası Covid-19 risklerin 

önlenmesi 

Özetlenen bu tüm önlemlerin uygulanması sonrasında hem güvenilirlik imajı güçlenen ve tercih edilir  

duruma gelen işletmeler kazanacak hem de en önemli toplumsal karşılaşma noktalarından biri olan 

Perakende Satış Noktalarındaki Covid-19 risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılması ile halk sağlığı 

kazanacaktır. 

 
 

Perakende Satış Noktalarındaki önlem ve yönlendirmeler, 

aynı zamanda uygulamalı bir davranış eğitimi olacaktır. 
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Perakende Satış yerleri  Coronavirüs salgınına 

hazır mı? 

Perakende satış yerleri  ve 

dağıtım alanları; çok sayıda  

çalışanın bulunduğu ve 

toplumunun neredeyse 

tamamına hitap eden 

işletmelerdir. Bu nedenle hem 

çalışanlar hem de gelen 

müşteriler, Coronavirüs salgını 

zamanlarında güvenli ve 

sağlıklı bir ortamın 

sağlanmasına ihtiyaç duyarlar.  

 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. 
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Corona virüs nedir?

Coronavirüsler, yüzeyindeki taç benzeri 

sivri uçlardan  dolayı bu şekilde 

adlandırılan geniş bir virüs ailesidir. 

Genellikle insanlarda hafif ile orta 

derecede üst solunum yolu hastalığına 

neden olurlar. Ancak pnömani ve diğer 

alt solunum yolu enfeksiyonları gibi daha 

ciddi enfeksiyonlara da neden olabilirler. 

 

 

 

COVID-19’un olası çıkış kaynağ ı
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Corona virüs nasıl yayılır?

Coronavirüs 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?

  



 

Sayfa | 8 

Enfeksiyonlar 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 dilüte 

ederek etkisini azaltmıştır. 
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Virüsün yayılmasını nasıl kontrol edebilirsiniz?  

Virüsün yayılması   bulaşma 

kaynakları azaltılarak veya kontrol 

edilerek önlenebilir.  Bu durum 

ancak temel enfeksiyon kontrol 

uygulamalarını benimseyerek 

başarılabilir. 

Temel bulaşma kontrol 

uygulamaları 

İyi bir  enfeksiyon kontrolü; herkesin  

potansiyel  olarak bulaşıcı  olduğunu 

varsayarak   ve her zaman uygun 

prosedürleri takip ederek başlar.  

Aşağıdakiler, enfeksiyonun: bulaşmasını 

azaltma yönelik  uygulamalardır: 

El hijyeni 

Etkili el hijyeni patojenlerin yayılmasını 

önlemek için.  yapabileceğiniz en etkili  

önlemdir . Aşağıdaki durumlar meydana 

geldiğinde ; 

  İşe başlarken, 

Farklı iş geçişlerinde, 

- Kirli malzeme veya yüzeye 

dokunulduğunda, 

- Her tuvalet çıkışında, 

- Hapşırma veya öksürme sonrasında, 

- Burun silme sonrasında, 

Eller mutlaka yıkanmalıdır. 

. 

 

 

El yıkama aşamaları 
  Musluk açılır. Sıcak su elin dayanabileceği dereceye 

ayarlanır. 

  Eller dirseklere kadar ıslatılır. 

  Dezenfektanlı sıvı sabun (antiseptik) ile köpürtülerek el 

ve bilekler dirseklere kadar sabunlanır. 

  Ovuşturma ile parmak ve tırnaklar, tırnak uçları ve 

araları iyice sabunlanır. 

  Dirsekten itibaren eller suyun altında iyice durulanır
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Coronavirüs’ten korunma yolları 
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Marketlerde hijyen açısından dikkat edilmesi 

gereken yerler
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Salgınlarda yüzeylerin  temizlenmesi ve 
dezenfeksiyonu 

Temizlik ve dezenfeksiyon; Covdi-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 ve dezenfeksiyon yapılırken; 

  İşyerinde 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 yayımlanan 

mevzuat gereğince izin verilmiş temizlik ve 

dezenfektan maddeleri kullanılarak yapılmalıdır. 

  İşyerinde temizlik ve dezenfektan maddelerine 

ait güvenlik bilgileri, üretim ve son kullanım 

tarihleri bulunmalıdır. 

  İşyerinde temizlik ve dezenfektan maddeleri ile 

gıda maddelerini etkileyebilecek diğer kokulu 

maddeler ayrı bölümlerde muhafaza edilmeli ve 

işaretlenmelidir. 

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 

 

Riskli Yüzeyler 

•Kapı kolları 

•Musluklar 

•Merdiven trabzanları 

•Koltuk yüzeyleri 

•Elektrik düğmeleri 

•Giriş çıkış alanları 

•Sifonlar ve tuvalet oturakları, 

 riskli yüzeyler olup temizlik ve 

dezenfeksiyonu günlük olarak 

yapılmalıdır. 
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Kasalarda yerleşim düzeni değişikliği 

• Mümkün olduğunca temassız seçeneğine yönlendirme yapılın 

• POS cihazlarının konumunun, hem çalışan hem de müşteri  için bir ortak kullanım olanı 

olmaktan çıkarılması, cihazların  çalışana ve müşteriye min. 1 metre mesafeye yerleştirilmesi 

• Kasalara gelen müşterinin kasa yoğunluğu oluşturmaması için yönlendirme yapını 

• Kasa önü bekleme mesafelerinin min. 1 metre, tercihen 2 metre olarak bantlarla ifade 

edilerek yönlendirme yapın 

Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının 

yanı sıra hijyenik  olmasıyla da öne çıkıyor. 

Alışverişlerde kullanılan nakit paralar elden ele 

geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini 

artırırken; temassız kartları kasa görevlisine 

vermek zorunda  kalınmıyor . Dolayısıyla elden 

ele geçmeyen kartlar virüs bulaşmasına da 

engel oluyor.  
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Hizmet esnasında ve sonrasında dikkat 
edilmesi ğereken konular; 

• Kasa görevlilerinin yanında mutlaka el antiseptiklerinin bulunması ya da eldiven 

kullanılması  

• Kasa görevlilerinin yanında mutlaka temas süresine uygun, kullanım bilgisi verilmiş 

temizleyici & dezenfektan ürün bulunması 

• Tesis girişlerindeki alışveriş araba/sepetlerinin tutma yerleri başta olmak üzere sık 

temizlik ve dezenfeksiyonun sağlanması 

yeterli olmadığı durumlarda müşteri lerin kendilerinin hijyen uygulamasını sağlaması için 

hijyen istasyonları kurulması (Tek kullanımlık mendil ve temizleyici/dezenfektan 

kombinasyonu) 

• Tesis giriş ve çıkışlarında bilgilendirme dokümanlarının görünür alanlarda 

bulundurulması  

• Temassız seçeneği olmadığı durumlarda, kredi kartları sanitizasyonu için 

dezenfektanlı mendil ya da tek kullanımlık mendil/dezenfektan solüsyonların hazırda 

bulundurulması, kullanımının teşvik edilmesi 

• Kasa görevlilerinin müşterilerle temasını gözlemleyen ve hijyen uygulamalarını 

kontrol eden denetleyiciler görevlendirilmesi 

• ‘‘Her temas bir bulaş’’ ilkesinden yola çıkarak, temizlik ve dezenfeksiyonun sürekli 

kılınması 

• Sebze meyve gibi paketsiz gıdaların sık temas edilen yüzey olmasının önüne geçmek 

için paketli olarak hizmete sunulması 

• Sebze meyve gibi temas edilen alanlara eldivenler ya da tek kullanımlık mendiller 

konularak, kullanımının teşvik edilmesi 

• Şarküteri, kuruyemiş, et reyonları gibi açık ürün sergilenen alanlardaki ürünlerin 

üstünün mutlaka kapatılması / ilave kapatma tedbirlerinin alınması 

• Tesis satın almalarında ruhsatlı / izinli ve gerçek temas süresi olan ürünlerin tercih 

edilmesi ve temizlik ve hijyen kontrol rutinleri oluşturulması 
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 İŞYERLERİNDE KORONAVİRÜSE (COVID-19) KARŞI 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  
 1. HAZIRLIK EKİBİNİN KURULMASI VE GÖREVLERİ  

Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı işyerlerinde etkin mücadele için aşağıdaki hususların 

işyerlerimizde uygulanması büyük önem arz etmektedir. Bu önlemler; iş sağlığı ve güvenliği 

kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurul tarafından, diğer işyerlerinde ise; işveren veya vekili 

koordinesinde, bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile 

çalışan temsilcisi ve mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip 

tarafından yürütülür. Sağlık hizmeti sunan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, bulunması 

halinde enfeksiyon kontrol komiteleri ile işbirliği içerisinde faaliyetlerini yürütür.  

Hazırlık Ekibi;  

 

li çalışmaları yürütecek,  

 

 

 

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.  

2. ACİL DURUM PLANI ve RİSK DEĞERLENDİRMESİ  

-19’a göre güncellenerek acil 

durum planınızın devreye alınması,  

D-19 

maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlenmesi,  

ve plan kapsamında ne yapmaları veya yapmamaları gerektiğinin farkında olmalarının 

sağlanması,  

D-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikeler belirlenerek ayrı bir risk değerlendirmesi veya 

mevcut risk değerlendirmesi üzerinde güncelleme yapılması gerekmektedir.  

3. SALGININ YAYILMASINI ÖNLEME  

Şu anda COVID-19'u önlemek için bir aşı bulunmamaktadır. Salgını önlemenin en iyi yolu virüse 

maruz kalmaktan kaçınmaktır. COVID-19’un işyerinize ulaşmaması için önleyici tedbirler derhal 

alınmalıdır. Bu tedbirler COVID-19'un yayılmasını engeller veya yavaşlatabilir.  

İşverenler aşağıdaki hususları dikkate almalıdır;  
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hekimine yönlendirilmesi gerekir.  

geliştirilmelidir.  

kurallarını içeren ve el hijyeninin önemini anlatan afiş/poster/talimatlar işyerinin girişine ve 

herkesin görebileceği diğer alanlara asılmalıdır.  

kullanımlık mendiller ve biyolojik atıklar için ayrı çöp torbaları sağlanmalı; 

temizlik personeline, çöplerin içeriğine temas edilmeden boşaltılması için gerekli uygulamalar 

yaptırılmalıdır.  

z 20 saniye boyunca sabun ve 

suyla ellerini yıkamaları konusunda bilgilendirilmelidir, su ve sabuna erişim olmadığı takdirde 

alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanarak ellerini sık sık temizlemeleri sağlanmalıdır.  

eterli temizlik malzemeleri bulundurulmalıdır. El hijyenini 

teşvik etmek için dezenfektanlar ortak alanlarda bulundurulmalıdır.  

 

-19 olduğu tespit edilirse, işverenler diğer çalışanları için COVID-19'a 

maruz kalma olasılıkları konusunda bilgilendirme yapmalı ve sağlık kuruluşları ile irtibata 

geçmelidir.  

ğru 

ve etkin bilgilendirme ile tedbirlerin alınması sağlanmalıdır.  

 

linde, işyeri 

temizliği ve düzeni, hijyen ve psikososyal risk faktörleri konuları önceliklendirilerek verilmelidir. 

Eğitimlerde aile ve toplumsal yaşama ilişkin öneriler de yer almalıdır.  

4. TEMİZLİK VE HİJYEN  

İşyerinde temizlik ve hijyen standartları en üst seviyeye çıkarılmalıdır.  

 

gereçlerin ortak kullanımı önlenmelidir.  

anlar işe başlamadan önce ve çalışma süresince belirli aralıklarla en az 20 saniye boyunca 

ellerini su ve sabunla yıkamalıdır.  

dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere düzenli temizlik uygulamaları sürdürülmelidir. Çalışma 

alanları, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, 
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dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike gibi ortak kullanım alanlarında hijyen 

şartlarına uyulmalıdır.  

diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını 

kullanmaları engellenmelidir.  

de görevli sağlık personeli tarafından çalışanlara uygulamalı etkin el yıkama 

eğitimleri verilmeli ve hijyen konusunda farkındalıkları arttırılmalıdır.  

mendil kullanılmayan durumlarda dirseğin iç tarafı kullanılmalıdır. Eller yüz bölgesine temas 

ettirilmemelidir.  

olmayanları iptal edilmelidir.  

onları da içeren işyerini ziyaret eden herkesin el yıkama yerlerine 

erişiminin olması sağlanmalıdır. El yıkama mümkün değilse, alkol bazlı el dezenfektanı hazır 

bulundurulmalıdır.  

 bir rol oynadığından 

çalışanlarına örnek olmalıdırlar.  

aralıklarla sağlanmalıdır.  

i yüzeylere teması mümkün 

olduğunca azaltılmalıdır.  

 

Çalışanların işyerlerine giriş-çıkış kayıtları esnasında kullanılacak yöntemler fiziksel temasta 

bulunmayacakları şekilde düzenlenmelidir.  

dırılmalıdır.  

çalışan sayısı (öncelikli olarak kumanya verilmesi, kapalı kapta tek kullanımlık içme suyu 

sağlanması, mümkün olmaması durumunda çalışanların vardiyalı şekilde yemek yemesi, aynı 

anda yemek yiyecek çalışanların mesafeli oturabileceği şekilde bir düzen kurulması veya çalışanın 

her gün aynı masaya oturmasını sağlayacak numaralandırma sistemi vb.) azaltılmalıdır.  

alışma alanından ayrılmadan önce çıkarılmalı ve diğer 

giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. Kirlenmiş bu giysilerin ve koruyucu 

. ekipmanların virüsten arındırılarak temizliği sağlanmalı, gerektiği hallerde ise imha edilmelidir
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