
 

Restoran ve Lokantalar  
İçin COVID-19 Hijyen El 

Kitabı 

Prof.Dr.Mustafa TAYAR 



 

 

 
2 

İÇİNDEKİLER 
 

1. Sunuş 

a. Bu rehber kimler için neden hazırlandı? 

2. Genel tanımlar 

a. Virüs , Korona virüs nedir? 

b. Korona  nasıl  yayılır? 

c. Covid-19  belirtileri nelerdir? 

3. İşletmelerde  hijyen açısından dikkat edilmesi 

gereken noktalar 

4. Kontrol noktaları ve riskli alanlar 

5. Risk adımları ve alınacak aksiyonlar 

6. Salgından Korunma Acil Eylem Planı  

7. İşletmelerde  alınması gereken önlemler 

8. İşletmeler  COVID-19'a nasıl hazırlanmalıdır? 

9. İşletmelerde  Temizlik ve Dezenfeksiyon 

  
 

 

 

 

 



 

 

 
3 

 

 

 

 

  

“”Hepimiz  bazen doktora  
 ama  

Her zaman  hijyene  ihtiyaç duyar.” 
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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 Restoranlar, 

lokantalar krşımıza  çıkmaktadır. Buralarda 

alınacak önlemlerin halk sağlığının 

korunmasına önemli bir katkı sağlayacağı 

açıktır. 

Bu doğrultuda alınacak önlemler dört temel amacı 

kapsayacak şekilde düzenlenmelidir 

  

 

 

  

Misafirlerin  

işletmelere  

Covid-19 

taşımalarının 

önlenmesi 

Güvenli hijyenik 

ortamının işletmelere  

sürdürülebilirliğinin 

sağlanması 

Personelin Covid-19 

riskiyle karşılaşmadan 

işletmeden çıktıkları 

güvenin yerleşmesi 

Personele 

misafirlerden  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 lokanta ve restoranlar  Covid-19 risklerin azaltılması 

veya ortadan kaldırılması ile halk sağlığı kazanacaktır. 

 

Koronavirüsün gıda yoluyla bulaşması pek olası olmasa da, iyi bir 

hijyen uygulaması olarak, gıdaları işleyen herkes ellerini en az 20 

saniye boyunca sabun ve suyla yıkamalıdır. Bu, rutin olarak, gıdaları 

işlemeden önce ve sonra ve özellikle öksürme veya hapşırdıktan 

sonra yapılmalıdır. 
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 Bu rehber kimler için, neden hazırlandı? 

Bu rehber, lokanta ve restoran  yöneticilerine, 

günlük operasyonlarını denetleyen kişilere 

yöneliktir  

Dünyada ve Ülkemizde devam eden COVID 

19 salgınının yayılım hızını düşürmek, kontrol 

altına almak ve sağlık sistemimizin 

kapasitesini yeterli tutabilmek adına, her 

alanda, tüm kurum kuruluşlar ve toplumca 

dikkatli ve tedbirli olunması gereken bir 

süreçten geçiyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, 

Kamu Kurumları, Meslek Örgütleri ve Bilim 

İnsanları tarafından yapılan çağrılar, öneriler, 

önlemler ya da kısıtlara uymak salgın ile 

verilen mücadelede toplumsal bir 

dayanışmayı gerektirmektedir. 

Bu dayanışmanın önemli unsurlarından biri 

sosyal hareketliliği azaltmak ve 

vatandaşlarımızın "evde kal" kampanyasına 

uymasını teşvik etmektir. Bu anlamda kamu 

kurumlarınca bazı kısıtlamalar uygulanmakta 

ve vatandaşlarımız arasında da uygulamayı 

destekleyici kampanyalar etkili olmaktadır. 

Öte yandan, yaşamın sürmesi için temel bazı 

aktivitelerin ise mecburen devamı 

gerekmektedir. 

Başta özveri ile görev yapan sağlık sektörü ve 

diğer acil hizmetler olmak üzere, salgın, 

afetler ve olağan dışı durumlarda toplumun 

temel ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışması 

gereken sektörlerden biri de Gıda Sektörü 

`dür. Gıda sektörü emekçileri kısıtlamalara 

rağmen üretime devam etmek zorunda 

kalınacak bir alanın çalışanlarıdır. 

Bu dönemde temel ihtiyaç kategorisinde yer 

alan gıdanın "güvenilir gıda" zincirinde arzını 

sürdürebilmek ve sektör çalışanlarının 

sağlığının güvencesini sağlamak toplumsal 

bir görevdir. 

Bu doğrultuda sektörümüzde üretim yapılan 

işletmelerde alınması gereken bazı önlemler 

hakkında önerilerimizi paylaşmak isteriz. 

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

hakkında Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

bilgilendirme ve uyarıları dayanmaktadır. 
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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? 

Koronavirüsler bilimsel çevrelerde uzun süredir bilinen bir virüs grubudur. Bu virüslerin 

bazıları sadece hayvanlarda görülür. Çoğu insan ömrünün bir döneminde bu virüslerle temas 

eder ve hastalığı hafif veya orta şiddette üst solunum yolu enfeksiyonu olarak geçirir. 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?  

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. Bu virüs 

grubuna bağlı virüsler, genellikle soğuk algınlığına benzer şekilde, hafif ve orta derecede üst 

solunum yolu hastalığı olan insanları hasta edebilir. En çok karşılaşılan belirtiler: 

• 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.  

Nasıl Bulaşır? 

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. 

Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin 

yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, 

burun veya ağıza temas etmek risklidir. 
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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:  

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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hijyen açısından dikkat edilmesi gereken noktalar 

Genel kritik noktalar  
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Yemekhane ve kafeteryalarda kritik noktalar  

 

Mutfaklarda kritik noktalar  
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Ofislerde kritik noktalar  

Araçlarda kritik noktalar  
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tuvaletlerde 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; 

−Okulda 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. 
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−Okulda temizlik ve dezenfektan maddelerine ait güvenlik bilgileri, 

üretim ve son kullanım tarihleri bulunmalıdır. 

−Okulda temizlik ve dezenfektan maddeleri ile gıda maddelerini 

etkileyebilecek diğer kokulu maddeler ayrı bölümlerde muhafaza edilmeli 

ve işaretlenmelidir. 

Hem öğrenciler  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  

Okulda 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. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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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. 

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..  

 

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 tüketime/kullanıma sunulacak ürünler dezenfekte edilmeli, diğer ürünler ise 

depolarında min. 12 saat bekletildikten sonra tüketime/kullanıma sunulmalıdır.  
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 Sisteme ilk defa giren yıkanabilir malzemeler kullanılmadan önce bulaşık makinesinde 

yıkanmalı, daha sonra ekipman deposuna alınmalıdır.  

 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.  
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 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.  

 

Servis  

 Restoranlarda enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için oturma düzeninde misafirler 

arası mesafe 1 m.’den az olmayacak şekilde (tercihen 2 m.), kişi başı kullanım alanı 2,5 

m2 olacak şekilde düzenlenmelidir.  

 Tüm servis personelleri fiziksel mesafeye uygun şekilde hizmet sağlamalıdır.  

 Misafir masalarından boş toplayan çalışan ile kuver açan çalışan birbirinden 

ayrılmalıdır. Mümkün olmaması durumunda boş toplama işlemi sonrasında derhal 

ellerin dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.  

 Yıkanmış olan servis malzemelerin takım silme işlemi personel tarafından yapılıyor 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.  
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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 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 
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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,  

 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.  
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Personel Çalışma Planları  

İnsan Kaynakları, çalışanların çalışma planlarını departman yöneticileri ile birlikte kişi başına 

minimum 2,5 m2alana sahip olacakları hedefiyle yeniden düzenlenmelidir.  

Mümkün olduğunca personelin aynı vardiyada çalışması sağlanmalıdır.  

 

Personel Önlemleri  

Ortak Kullanım Alanları  

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.  
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 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 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  
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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.  

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 
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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.  

 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.  
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 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 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.  

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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COVID-19 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ACİL EYLEM PLANI 

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. 
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1.1.12 İşletmenin içinde personel  sirkülasyon en alt 

seviyede tutulmalıdır. 
   

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. 
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1.2.6 Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun 

tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil 

yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. 

   

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.  
   

  



 

 
36 

Gıda Üreten Eden ve Satan Isyerlerinde;  Koronavirüs Salgınından 

Korunmaya Yönelik Kontrol Listesi 

SORULAR E
V

E
T

 

H
A

Y
IR

 

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? 
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Uzaktan egitim yapılamayan durumlarda, toplantı ve egitimlerin 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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