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1. GİRİŞ 

Bu Eylem Planı, Sanko Tekstil İşletmelerine bağlı tüm kuruluşlarda esas olarak damlacık veya temas yoluyla bulaşan 

COVID-19’a yönelik;  

• Çalışanları,  

• Ziyaretçileri, 

 •Tedarikçileri korumaya ve korunmaya yönelik hijyen uygulamalarını, salgın bulaşımının önlenmesi ve kontrol 

tavsiyelerini içermektedir.  

İnfluenza, SARS ve MERS gibi pandemik dönemlerden elde edilen çıktılara göre sadece damlacık ve temas yoluyla 

bulaşan hastalıkların enfeksiyon önleme ve kontrol yönlerine odaklanarak hazırlık, uygulama ve diğer önlemleri dikkate 

alır. Hazırlamış olduğumuz Eylem Planı, enfeksiyon önleme ve kontrol önerilerinin Covid-19 pandemisinin yayılmasını 

engelleyici tavsiyeleri içermektedir. 

 

1.1 Kapsam ve Amaç 

COVID-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı Sanko Tekstil İşletmeleri’nin tüm birimlerini bilgilendirmek ve 

öneriler vermek üzere enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sağlar. Bu bilgiler diğer toplu yaşam 

alanları için de uyarlanarak kullanılabilir. Bu eylem planı, Sanko Tekstil İşletmeleri içerisinde tutarlı ve esnek bir 

yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Ancak işletmeleri faaliyet gösterdiği sektör, çalışan sayısı, yapısı, operasyonel 

faaliyetleri vb. detaylarda uygulama farklılığı gösterebilir. 

 

1.2 Sorumlular 

• İşveren/İşverenVekili 

• Genel Müdür 

• Teknik Operasyon Genel Müdür Yardımcısı 

• İnsan Kaynakları ve Personel Müdürlüğü 

• Birim Müdürleri 

• Birim Yöneticileri 

• İdari İşler  

• İşyeri Hekimi 

• Diğer Sağlık Personeli 

• İş Güvenliği Uzmanları 

• Tüm Personel 

• Muhasebe, Lojistik vd. Bölüm Müdürleri (gerektiğinde) 

1.3 Tanımlar 

Pandemi: Dünyada birden fazla ülkede veya kıtada, çok geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıkların 

genel tanımıdır.  

Salgın: Belirli bir toplumda belirli bir zaman diliminde, bir enfeksiyon hastalığına yakalanan bireylerin sayısındaki 

beklenenden fazla artış durumudur.  
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Bulaşma: Enfeksiyon etkenlerinin, kaynaklarından değişik vasıtalarla duyarlı konaklara taşınmasıdır. 

Bulaşıcı Hastalık: Özel bir enfeksiyöz etkeninin ya da onun toksik ürünlerinin, bir kaynaktan duyarlı bir kişiye doğrudan 

ya da dolaylı olarak geçmesiyle oluşan hastalık. 

SARS-CoV-2: İlk olarak Çin’in Vuhan şehrinde tespit edilen, solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. 

Dekontaminasyon: İş ortamı veya doğal çevrede bulunan toksik bir maddenin, sterilizasyon ve dezenfeksiyon gibi 

değişik yöntemlerle zararsız duruma getirilmesi; enfeksiyon etkeni mikroorganizmalardan arındırılması işlemi. 

Dezenfeksiyon: Bir cisim ya da maddenin; patojen mikroorganizmalardan (bakteri sporları hariç) arındırılması 

(öldürülmesi veya üremelerinin durdurulması) işlemi. 

Dezenfektan: Dezenfeksiyon amacıyla kullanılan kimyasal maddeler. 

Antiseptik madde: Enfeksiyonu önlemek amacıyla cilde veya mukoza tabakasına uygulanan antimikrobiyal 

kimyasallardır. 

Sterilizasyon: Bir madde ya da bir cismin birlikte bulunduğu mikroorganizmaların tüm şekillerinin (sporlar dahil) 

öldürülmesi, tahrip edilmesi veya ortamdan uzaklaştırılması. 

Sanitasyon: Temiz ve hijyenik koşulların oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanması. 

Filyasyon: Bulaşıcı hastalık varlığında hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin yani temas zincirinin tamamının 

taranması işleminin adıdır. 

Yakın Temaslı: Covid 19 hastası ile aynı evi veya mekanı paylaşan, aynı kapalı ortamda 1 metreden yakın mesafede 15 

dk veya daha uzun süre kalan, direkt temas eden (örneğin el şıkışan), hastanın salgıları (tükürük, balgam) ile korunmasız 

temas eden kişiler, 

Temaslı: COVID-19 hastasıyla aynı kapalı ortamda (bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 1 metreden 

uzak mesafede bulunmuş, aynı kapalı ortamda (bekleme salonları, otobüs, servis vb. ulaşım araçları) 15 dakikadan kısa 

süre bulunmuş, aynı kapalı ortamda 15 dakikadan uzun süre ile maske takarak bulunmuş kişiler. 

Karantina: Sağlık yalıtımıdır. Bulaşıcı bir hastalığa maruz kalma şüphesi olan insan ve hayvanları, hastalığın en uzun 

kuluçka devresine eşit bir süre kimse ile temas ettirmemek suretiyle alınan fiziksel tedbir ve faaliyetlerin tümüdür. 

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

engellenmesi için alınan fiziksel önlemlerdir. 

İzolasyon Odası: Hastalık şüphesi olan kişilerin izolasyonu amacıyla hazırlanmış olan odadır. 

 

 

2. COVİD 19 BULAŞ ÖZELLİKLERİ 

Yeni tip koronavirüs, tespit ediliş tarihi itibarıyla henüz çok yeni bir virüs tipidir. Bu virüsle ilgili araştırmalar tüm 

dünyada devam etmekte ve virüsün bulaşması, yayılması, önlenmesi ve tedavisine yönelik sürekli yeni bilgiler ve bulgular 

elde edilmektedir. Sanko Tekstil İşletmeleri COVID-19 Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planında yer alan yeni tip 

koronavirüs ile ilgili bilgiler, yayım tarihi itibarıyla güncel olup, ilgili kuruluşlar tarafından yeni gelişmeler takip edilmeli 

ve uygulamalar bu yönde güncellenmelidir. 

Hastalık, 2-14 gün süren bir kuluçka süresinde ani başlayan yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile karakterlidir. SARS-

CoV-2 enfeksiyonu hafif hastalıktan ağır hastalık ve ölüme kadar değişen solunum yolu hastalığına neden olduğu gibi 

virüsle enfekte olan bazı kişilerde hiçbir semptom geliştirmez. 
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       Yüksek Ateş                  Öksürük                  Nefes Darlığı                Boğaz Ağrısı               Vücut Ağrısı 

 

2.1 Bulaş Yolları 

COVID-19’un bulaşmasının esas olarak öksürme ve hapşırma ile oluşturulan solunum damlacıkları ve kirlenmiş 

yüzeylerle temas yoluyla oluştuğu düşünülmektedir. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları 

damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve 

temas etmesi ile bulaşmaktadır.  

 

 

2.2 Bulaş Önlemleri 

COVID-19 virüsü, enfekte olmuş bir bireyin öksürmesi, hapşırması vb. sırasında solunum yolundan damlacıklarla 

doğrudan bir bireyin mukozal yüzeyine, gözüne (konjonktivasına) veya çevresel yüzeylere bulaşır. 

 

• Temas önlemleri: Enfeksiyonu önlemek ve kontrol etmek için hasta ile doğrudan temas yoluyla veya dolaylı olarak 

enfeksiyon bulaşmasını önlemek ve kontrolü sağlamak için kullanılır. Temas yolu enfeksiyon bulaşmasının en yaygın 

yoludur. 

• Damlacık önlemleri: Bir bireyin solunum yolundan doğrudan damlacıklar (>5µm) yoluyla kısa mesafelerde başka bir 

bireyin konjonktivasına veya mukozal yüzeye enfeksiyon bulaşmasını önlemek ve kontrol etmek için kullanılır. 

Damlacıklar solunum sistemine alveolar seviyenin üzerine nüfuz eder. 

• Hava kaynaklı (aerosol) önlemler (solunum yolu önlemleri): Bir bireyin solunum yolundan aerosoller (≤5µm) 

aracılığıyla doğrudan başka bir bireyin konjonktivasına veya mukozal bir yüzeye yakın temas etmeden enfeksiyon 

bulaşmasını önlemek ve kontrol etmek için kullanılır. Aerosoller solunum sistemine alveolar seviyeye nüfuz eder. 

≤5µm’dan küçük partiküllerin hasta bireyin solunum yolundan aerosollar aracılığıyla sağlam kişinin mukozal 

yüzeylerine enfeksiyon bulaşmaması için uygulanan önlemlerdir. Özellikle kapalı ortamlarda yakın mesafede 

olunmasa dahi aynı ortamda bulunmak enfeksiyonun bulaşma riskini artırır. 
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         COVID-19’un bulaşmasını engellemek için hem damlacık hem de temas önlemleri gerekir. Tüm alanlarda uygun 

maske takılması gereklidir. Maskeler ağız ve burun mukozasının kirlenmesini en aza indirmek için fiziksel bir bariyer 

sağlar. Maske takıldıktan sonra çıkarılana kadar temas edilmemelidir. Personellerin damlacık sıçrama riski bulunan 

her türlü çalışmada gözlük veya siperlik (yüz koruyucu) kullanması sağlanmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. KORUNMA VE KONTROL ÖNLEMLERİ 

3.1 Hazırlık 

COVID-19’un, Sanko Tekstil’e bağlı kuruluşlarda bulaşını sınırlamak, önlemek ve kontrol etmek için hiyerarşik bir 

sistem gereklidir. İdari kontroller, (örneğin süreçlerin, sistemlerin ve mühendislik kontrollerinin tasarımı/kullanımı, 

uygun iş donanımının ve materyallerinin sağlanması/kullanılması) enfeksiyonun önlenmesine yardımcı olmak ve 

enfeksiyonun bulaşmasını kontrol etmek ve sınırlamak için uygulanır. Etkili çevresel dekontaminasyonda; yeterli 

havalandırma veya havalandırma sistemleriyle kontrol sağlar; fiziksel bariyerler ve önlemler sayesinde enfeksiyona 

maruz kalma riski azaltılır. İşverenler, maruz kalmanın önlenemediği tehlikelere yönelik riski yeterince kontrol etmek 

için ilgili mevzuata (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu vb.) bağlı yükümlülüklere uymak 

zorunda olmakla beraber hijyen kurallarına da uygun olarak çalışanlarını, tedarikçilerini ve ziyaretçilerini korumalıdırlar. 

Çalışanlar ve diğer kişiler de kuruluş tarafından belirlenen kurallara uymak, kontrol önlemlerini tam 

ve doğru bir şekilde uygulamakla yükümlüdür. Pandemi sürecinde yasal otoritelerin belirlediği düzenlemelere uyulması 

gerekmekte olup; 

• 60 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, 

hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan çalışanların bölüm 

yöneticileri, insan kaynakları ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde evden, uzaktan çalışmaya devam etmeleri ve 

işyerine gelmemeleri sağlanmalıdır. 
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• Aile bireylerinde benzer sağlık sorunları bulunanların ve sağlığı risk altında olabilecek engelli çalışanların; bölüm 

yöneticileri, insan kaynakları ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde evden, uzaktan çalışmaya devam etmeleri ve 

işyerine gelmemeleri sağlanmalıdır. 

• Şüpheli bir durumu olabilecek çalışanlar (semptom gösteren, ailesinde veya temas ettiği yakın çevresinde COVID-19 

teşhis edilmiş kişi bulunan) evlerine veya ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilmelidir. Yakın çevresinde bulunan 

diğer çalışanlar için gerekli tedbirler alınmalıdır. 

• Salgınlara yönelik, özellikle de COVID-19’a karşı tüm fiziki alanları ve ilgili tüm tarafları kapsayan risk 

değerlendirmesi yapılmalı ve yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem 

Planı eksiksiz uygulanmalıdır.  

• COVID-19 semptomları olan hastaları tespit edebilmek için işletme girişleri gibi kilit noktalarda termal kameralar 

veya ateş ölçer cihazlar gibi fiziksel bariyerler kullanılmalıdır. 

• Kuruluşun mevcut kapasitesinin değerlendirilmesi: COVID-19 pandemisi süresince ‘rutin’ kapsamda faaliyet 

gösteremeyebilir. Kapasite kullanımı bulaş riskini minimum düzeyde tutacak şekilde planlamalıdır.  

• Kuruluş, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı kapsamında uygulayacağı kontrol önlemleri hiyerarşisini 

oluşturmalıdır. Bu hiyerarşi en az; 

- Semptomları olan kişilerin erken tanınması, 

- Sağlık otoritesine bildirilmesi, raporlanması, 

- Kişilerin erken izolasyonu, 

- Kişilerin sağlık kuruluşuna nakledilmesi, naklinin sağlanması, 

- Doğrulanmış COVID-19’lu personelin iyileşmesi sonrasında en az 14 gün izolasyon sonrasında işe 

dönmesinin sağlanması hususlarını içermelidir. 

• Kuruluş aşağıdaki hususlar dahil olmak üzere gerekli olan iç ve dış iletişimleri planlamalı, belirlemelidir: 

       - Ne ile ilgili iletişim kuracağını, 

       - Ne zaman iletişim kuracağını, 

       - Kiminle iletişim kuracağını, 

       - Nasıl iletişim kuracağını, 

       - Kimin iletişim kuracağını. 

İletişim planları en az acil iletişim numaralarını, personel acil durum iletişim bilgilerini de 

içerecek şekilde belirlenmelidir. 

• Kuruluş hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolünün oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için ihtiyaç 

duyulan kaynakları tespit ve temin etmelidir. 

• Kuruluş hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrolün sağlanmasının etkili şekilde uygulanması ile proseslerin işletilmesi 

ve kontrolü için sorumlu olacak kişi/kişileri belirlemeli ve görevlendirmelidir. 

• Kuruluşa giriş yaparken ölçülen vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri olan kişilere giriş izni verilmeyip, ilk ölçümden 

en az 15 dakika sonra tekrar ölçülmesi gerekmekte; ikinci ölçüm neticesinde vücut sıcaklığı değeri halen 38°C derece 

ve üzeri olan kişilerin kuruluşa alınmayıp en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili bir metot belirlenmeli ve 

uygulanması sağlanmalıdır. 
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3.2  Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ) Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planlaması 

Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ), hastalığın hem bilinen hem de bilinmeyen kaynaklardan bulaşma riskini 

azaltmak için gerekli olan önleme ve kontrol önlemleridir. Enfeksiyon kaynağı; kan ve diğer vücut sıvıları, salgılar (ter 

hariç), hasta çıkartıları ile kontamine olmuş ve hasta ortamında bulunan herhangi bir donanım veya ürün olabilir. SEKÖ, 

tüm üretim alanlarında her zaman organizasyon planına uygun olarak, tüm personel tarafından dikkatle uygulanmalıdır. 

Bu önlemler genel olarak aşağıdakileri içerir. 

 

 

Kurum içinde COVID-19 için alınmış genel tedbirlere uygun hareket edilmesi 

  

Fiziki mesafenin korunması 

 

Maske takılması 

 

Uygun temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sağlanması 

 

Solunum hijyeni ve öksürük/hapşırık adabına uyulması 

 

El hijyeni sağlanması 

 

3.3 Bulaş Bazlı Önlemlerin (BBÖ) Planlaması 

Hastalığın çapraz bulaşmasını önlemek için standart enfeksiyon kontrol önlemleri yetersiz olduğunda Bulaş Bazlı 

Önlemler (BBÖ) uygulanır. Bulaş Bazlı Önlemler, bilinen veya şüpheli bir damlacık etken ile enfekte olan bir hastaya 

hizmet sunumu sırasında gerekli olan ek kontrol önlemleridir.  

Bu önlemler genel olarak COVID-19 şüpheli veya tanısı almış kişilere temas sırasında ve sonrasında yapılacak 

işlemlerdir: 

 

Kişinin izole edilmesinin ve izole kalmasının sağlanması 

 

 

Kişiye müdahale dahil, kontamine materyallerle iş ve işlem yapılırken uygun KKD kullanılması 
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 Kontamine malzeme ve alanlar için uygun dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması 

 

El hijyeni sağlanması 

 

 

Odanın havalandırılmasının sağlanması 

 

3.4. COVID-19 Belirtileri Gösteren, Doğrulanan Kişilere Yapılacak İşlemler 

Kuruluş çalışanlardan, ziyaretçilerden veya üçüncü kişilerden birinin COVID-19 belirtileri gösterdiği durumlarda 

yapılacak işlemler ile ilgili Enfeksiyon Önleme ve Kontrol İçin Eylem Planına uygun hareket etmelidir. Belirti 

gösteren kişinin diğer kişiler ile temasını en aza indirmek üzere derhal eylem planına uygun işlemler yapılmalıdır. 

COVID-19 semptomlarının görüldüğü durumlarda asgari olarak aşağıda belirtilen adımlar takip edilmelidir; 

 

Belirti gösteren kişinin, tolere edebiliyorsa tıbbi maske takması sağlanır ve kişi ayrı alana 

alınır; işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline bilgi verilerek kişinin sağlık kuruluşuna sevki 

sağlanır. 

 

Hastanın tedavi edilmesi amacıyla, bulunulan yerdeki en yakın Pandemi hastanesi 

polikliniğine yönlendirilmesi sağlanır ve tedavinin ne şekilde devam edeceğine hekim 

karar verecektir. 

 
 

Hasta personel iş yerinde çalışmaya devam etmemeli, tıbbi bakım ihtiyacı ise kuruluşun 

sağlık personeli tarafından verilebilir. 

 

 

Sadece bu hasta kişi tarafından kullanılmak üzere bir oda, tuvalet belirlenmelidir. Hasta             

kişinin işletmede ortak alanları kullanması sınırlandırılmalıdır. 

 

 

 

Sürekli maske takması sağlanmalıdır. Öksürme ve hapşırma sonrası mutlaka el hijyeni 

sağlanmalıdır. Çevre teması minimuma indirilmelidir. 
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Maske kullanımı hasta kişi tarafından tolere edilemezse, ağzı kaplayacak şekilde 

pamuklu bez (tek kullanımlık mendil) sağlanmalı ve kullanım sonrasında hemen maske 

atık kutusuna atılmalıdır. 

 
 
 
Hastanın izole edildiği odanın doğal yöntemlerle havalandırılması sağlanmalıdır. 

 
 

 
Belirgin COVID-19 semptomları (ateş, kuru öksürük veya nefes almada zorluk) olan bir 

kişi ile ilgilenirken maske, göz koruması, eldiven ve önlük dahil olmak üzere her zaman 

ek koruyucu donanım kullanılmalıdır. Kullanılan koruyucu donanım dikkatlice 

(maskenin ön yüzüne temas edilmeden ve diğer koruyucuların kirli yüzeylerine 

temastan kaçınarak) çıkarılmalıdır. 

 

İlk önce eldivenler ve elbise çıkarılmalı, el hijyeni yapılmalı, sonra göz koruması 

çıkarılmalı en son maske çıkarılmalı ve hemen sabun ve su veya alkol bazlı el 

antiseptiği ile eller temizlenmelidir. 

 

3.5. Şüpheli Covid 19 Vakasının Tahliyesi/Transferi 
 

Diğer kişilerin etkilenmesini ve bulaş riskini en aza indirgemek için semptomatik kişinin kuruluş yönetimi ve Sağlık 

Bakanlığı’nın talimatlarına göre kuruluştan ayrılması gerekir. Sağlık Bakanlığı’nın talimatları dikkate alınarak şüpheli 

vaka en uygun sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. 

Hasta kişinin olası temaslılarının saptanması ve yönetimi, Sağlık Bakanlığı’nın rehberlerine uygun olarak 

yapılmalıdır. Kuruluş, hasta kişi tarafından kullanılan alanın temizlik ve dezenfeksiyonu için Enfeksiyon Önleme ve 

Kontrol Eylem Planına uygun olarak, temizlik ve dezenfeksiyon programlarını uygulamalıdır. 

 

3.6. Etkilenmeyen Çalışanlar 

Etkilenmeyen çalışanlar, düşük riskli maruz kalma olduğu düşünülen temaslı olarak nitelendirilen kişilerdir. Bu 

kişilerden; hastanın işletmeden transfer edildiği veya ayrıldığı tarihten itibaren 14 gün boyunca ateş, öksürük veya 

nefes almada zorluk da dahil olmak üzere COVID-19 semptomlarını kendilerinde izlemeleri istenmelidir.14 gün 

içinde COVID-19’u gösteren semptomlar geliştirmeleri durumunda, derhal amirlerine durumu bildirmeleri, kendi 

kendini izole etmeleri ve yerel sağlık kuruluşlarına başvurmaları istenmelidir. 

 

3.7 Filyasyon/Sürveyans 

Filyasyon/sürveyans işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülür. Bu işlemler kuruluşta şüpheli bir vaka tespit 

edildikten hemen sonra başlamalıdır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), olası veya teyit edilmiş bir vakanın 

semptomlarının başlamasından 2 gün önce ve 14 gün sonra aşağıdaki maruziyetlerden herhangi birini yaşayan kişi 

olarak tanımlar: 
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- Olası veya teyit edilmiş bir vakayla 1 metre içinde ve 15 dakikadan fazla yüz yüze temas, 

- Olası veya teyit edilmiş bir vakayla doğrudan fiziksel temas, 

- Uygun kişisel koruyucu donanım kullanmadan muhtemel veya doğrulanmış COVID-19 hastalığı olan kişiye 

doğrudan temas, 

- Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen diğer durumlar. 

 

3.8. Yükleniciler, Dış Servis/Hizmet Sunucuları, Ürün ve Tedarikçileri 

Yükleniciler, dış servis/hizmet sunucuları, ürün ve hizmet tedarikçileri güvenli çalışma sistemlerini takip etmelidir. 

Ayrıca COVID-19’un yayılmasını önlemeye yönelik, kuruluşun uygulamalarına ve ulusal otorite kurallarına uymakla 

yükümlüdürler. Kuruluş, uyulması gereken kurallara dair tedarikçilerini bilgilendirmeli ve uygulanmasını 

sağlamalıdır. 

 

4. UYGULAMAYA YÖNELİN ÖNLEMLER 

4.1 Fiziki Mesafe 

Damlacıklar havada sadece kısa mesafelerde etkili olur; damlacık yayılma mesafesinin belirlenmesi netlik 

kazanmamakla birlikte önlemek için en az 1 metre mesafe belirlenmiştir. Bu mesafe mutlak bir değer olmayıp 

minimum olarak düşünülmelidir. Mümkün olduğu yerlerde güvenli mesafenin biraz daha fazla (örneğin 1,5-2 m) 

tutulması tavsiye edilir. 

 

 

 

Kuruluşta toplantıların telekonferans aracılığıyla yapılması sağlanmalıdır. telekonferans ile yapılmasının mümkün 

olmadığı ortamlarda yöneticiler de dahil her türlü toplantıda fiziki mesafe kuralı uygulanmalıdır. 

Gerek mesai saatleri içindeki gerekse mesai saatleri dışındaki fiziki mesafenin ihlal edilebileceği organizasyonlardan 

(örn. düğün, piknik, işin gereği dışındaki ofis ziyaretleri vb.) mümkün oldukça kaçınılmalıdır. 

 

 

4.2 El Hijyeni 

El hijyeni, standart enfeksiyon kontrol önlemlerinin (SEKÖ) en kritik unsuru olup kişisel enfeksiyon bulaşmasını 

azaltmak için gereklidir. Tüm personel, ziyaretçi ve tedarikçiler için tesise girişte ve mümkün olan uygun noktalarda 

el yıkama imkanı sağlanmalıdır. El yıkamanın mümkün olmadığı noktalarda ve alanlarda eller alkol bazlı antiseptik 

madde ile ovulmalı ve temizlenmelidir. 

 1,5 - 2 m   1,5-2 m 
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El hijyeni, maske, yüz koruyucu (vizör) forma vb. çıkarılması, atıkların taşınması sonrasında ve ellerin kirlenmesine 

neden olabilecek herhangi bir işlem veya temastan hemen sonra tekrar yapılmalıdır. 

 

El hijyeni sağlanmadan önce; 

 

      Kolların sıvanması (mümkünse dirseklere kadar), 

  

                Bilezik, yüzük vb. takıların çıkartılması, 

 

Tırnakların temiz ve kısa olması; takma tırnakların veya tırnak ürünlerinin çıkartıldığından 
emin olunması, 

 

Cilt bütünlüğü bozulmuş, yara, kesik vb. yerlerin su geçirmez bir tampon ile kapatılması 

sağlanmalıdır. 

 

 

El Yıkama ve Ovalama Tekniği 

El hijyeni, ellerin kirliliği veya gözle görülür şekilde bulaşım olduğu durumlar, sabun ve su ile el yıkanması ve rutin el 

hijyeni için alkol bazlı el antiseptiği ile temizleme işlemlerini kapsar. 

• El yıkama, virüsü etkisiz hale getirmek için iyice ve en az 20 saniye yapılmalıdır. 

• Tüm personel için antiseptik dispenserleri çalışma alanı içinde en yakın noktaya konumlandırılmalı, üretim 

alanları, işletme girişleri, lavabo girişleri, yemekhane girişlerinde mutlaka bulundurulmalıdır. Bunun 

mümkün olmadığı durumlarda cep antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik madde kullanım tekniği, elleri 

arındırmak ve virüsü pasifize etmek için iyi bir şekilde ve yeterli bir süre (20 ile 30 saniye arasında) 

uygulanmalıdır. 

• Suyun bulunmadığı veya suya ulaşılmasının zaman alacağı durumlar gibi el hijyenini sağlamaya yönelik 

imkanlar olmadığında, kişilerin alkol bazlı antiseptik ile ovalama işlemi yapmaları sağlanmalıdır. Ancak 

özellikle personelin ilk fırsatta ellerini yıkaması önerilmelidir. 
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      Ellerin antiseptik ile temizlenmesi 

 

 
 

 

 

 

 4.2 Solunum Hijyeni, Öksürük Hapşırık Adabı 

COVID-19 bulaşmasını en aza indirmek için potansiyel önlemlere yönelik personel, ziyaretçiler ve tedarikçiler 

solunum hijyeni ve öksürük adabı konusunda teşvik edilmelidir. Bunun için giriş, koridor gibi sık kullanılan 

alanlara görsel/ yazılı afiş ve poster olarak konulması sağlanmalıdır. 

 

Hapşırma, öksürme veya burun akıntısını silmek ve burnu temizlemek (sümkürmek) için 

tek kullanımlık mendil kullanılmalıdır. Mendil en yakın çöpe atılmalıdır. 

 

 

Kişiler için kağıt mendil, tercihen elle temas etmeden açılabilir-kapanabilir pedallı, sensörlü,  

vb. çöp kutuları ağlamak    için kullanılan cihazlar temin edilmelidir. 

 

                                                          

 

Mendil kullanılmasından, öksürme, hapşırma veya solunum salgıları ve kontamine nesnelerle 

herhangi bir temastan sonra eller (mümkünse sabun ve su kullanarak, aksi halde alkol bazlı el 

antiseptiği kullanarak) temizlenmelidir. 
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Personel, ziyaretçiler ve ilgili kişiler göz, ağız ve burunlarına elle temas etmemeleri konusunda güçlü şekilde 

uyarılmalıdır. Bu uyarılar işletmenin girişinde ve uygun olan diğer noktalarda belirgin ve en az 1 m uzaklıktan kolayca 

okunacak şekilde yazılı ve/veya görsel olarak mümkün olduğunca afişe edilmeli yaygınlaştırılmalıdır. 

4.4 Covid 19 Eylem Planı Ekibi 

Türkiye’de Mart ayı başında ilk vakanın görülmesiyle başlayan pandemi sürecinde Sanko Tekstil İşletmeleri olarak, 

İSG Kurulları toplanmış olup, görevli ekip listeleri oluşturulmuştur. 

5. EĞİTİM 

Kurum ve bağlı kuruluşlarda görev alan danışma, güvenlik, ofis, bakım, temizlik, yemekhane, çöp toplama personeli ve 

ilgili diğer tüm personele COVID-19 semptomlarına yönelik farkındalık eğitimi sağlanmalıdır. Virüse maruz kaldıktan 

sonra 14 gün içerisinde hangi semptomlar gelişirse ne yapılması gerektiği konusunda bilgi ve talimat verilmelidir. Tüm 

çalışanların korunması için çalışanların yaptıkları faaliyetlere ve eğitim düzeylerine uygun olarak gerçekleştirilecek 

eğitimlerin konu, içerik ve yöntemleri belirlenmeli ve gerçekleştirilmelidir. Gerçekleştirilen eğitimler sonrasında çalışan 

davranışları izlenmeli, gerektiğinde eğitimler tekrarlanmalı, konu içerikleri güncellenmelidir. Eğitimler mümkün 

olduğunca sanal ortamda düzenlenmelidir. 

            Eğitimler en az aşağıda verilen bilgileri içermelidir: 

- Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 

- Bulaş Bazlı Önlemler 

            COVID-19 belirtileri ve yayılımı hakkında; 

- Personelin kendisinde belirtiler veya hastalık görüldüğünde yapılacaklar  

- İzolasyon kuralları ve hastalığın yayılmaması için yapacakları/yapılacaklar  

- Kişisel Hijyen  

- El Hijyeni 

Kişisel Koruyucu Donanımların kullanılması hakkında; 

- Ne zaman kullanılacağı, 

- Ne kadar gerekli olduğu, 

- Nasıl düzgün bir şekilde takılacağı, 

- Nasıl kullanılacağı, 

- Nasıl çıkartılacağı, 

- Nasıl düzgün bir şekilde imha edileceği 

Temizlik personeli eğitimleri hakkında; 

- Temizlik yapılmadan önce, yapılırken ve yapıldıktan sonra dikkat edilmesi gereken hususlar,  

- İşyerinde kullanılan temizlik kimyasallarının tehlikeleri, atıkların toplanması ve imhası. 
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6. ATIK YÖNETİMİ 

Atıkların bertaraf edilmesi için yetkili kurumların ve yerel otoritelerin duyuru ve talimatlarına uyulmalıdır. 

-  İşletme ve bina girişlerinde çalışanların ve ziyaretçilerin kolayca ulaşabileceği şekilde gri renkli, üzerinde 

“Maske ve Diğer Atıklar” yazan kapaklı, ayakla açılan ve içerisinde çöp poşeti bulunan kovalar 

bulunmalıdır. 

- Torbaların ¾ dolduktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak ikinci bir torbaya alınmalı ve geçici 

depolama alanına götürülmelidir. 

Geçici depolama alanı insan kullanımından ve gıda malzemelerinden uzak ve kapalı olmalıdır. 

- Geçici depolama alanındaki atıklar 72 saat bekletilmeli ve evsel atık kapsamında (diğer atık) Organize 

Sanayi Müdürlüğü (OSBM)‘ne ait çöp toplama araçlarına teslim edilmelidir. 

- Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama işlemlerinde kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların 

bulunduğu alanların her bir atık boşaltımı sonrası temizliği/hijyeni sağlanmalıdır. Bu ekipmanlar başka 

amaçlar için kullanılmamalıdır. 

- Toplama, taşıma ve depolama sırasında oluşabilecek    dökülme veya 

sızıntı suyuna yönelik tedbir alınmalı, kirlilik oluşması durumunda 

kirlenen yüzey dezenfekte edilmelidir. Yüzey ve alan temizliğinde 

çamaşır suyu, dezenfektan gibi malzemeler kullanılmalıdır. 

- Atıkların toplanması, taşınması, işlenmesi ve bertarafı ile 

görevlendirilen personelin çalışma sırasında eldiven, maske ve gözlük 

gibi kişisel koruyucu malzeme kullanılması, atıkla temas etmemeye 

dikkat etmesi, toplama ve taşıma işlemleri sırasında “tek kullanımlık 

tulum” giymesi sağlanmalıdır. 

                                                                                                          

- Görevli personelce kullanılan ekipmanların ve kişisel malzemelerin dezenfekte edilerek hijyenik bir ortamda 

muhafaza edilmesi sağlanmalıdır. 

- Atık alanında el hijyeni için dezenfektan bulunması sağlanmalıdır. 

- Atık alanı ile ilgili sorunlar “Atık Alanı Sorumlusuna” bildirilmelidir. 

- Atık alanı sorumlusu atık yönetimi konusunda eğitilmelidir. 

 

7. SOSYAL VE ORTAK KULLANIM ALANLARI 

- Tüm sosyal ve ortak kullanım alanları temiz tutulmalıdır. Alanlar sık aralıklarla uygun şekilde temizlenmeli 

ve dezenfekte edilmelidir. 

- Kuruluşta, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planına uygun olarak, personel ve diğer kişiler tarafından 

kullanılan umumi tuvaletler ve diğer ilgili alanlar (örneğin yemekhane girişi, hizmet alanları,) dahil olmak 

üzere bütün alanlarda antiseptik madde dispenserleri bulundurulmalıdır. 

- Sabun, dezenfektan/el antiseptiği sağlayan dispenserler, tek kullanımlık kağıt mendil aparatları ve diğer 

benzer cihazların eksiksiz ve düzgün çalışmasını sağlamak için rutin kontroller yapılmalıdır. Arızalı cihazlar 

ivedilikle tamir edilmeli veya değiştirilmelidir. 
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- Özellikle sigara içme alanları, yemekhane, kafeterya gibi fiziki mesafenin azalabileceği alanlarda zemin 

çizgileri ve uyarı işaretleri ile fiziki mesafenin korunması sağlanmalıdır. 

- Merkezi havalandırma sistemlerinde içeriden alınan havanın tekrar dolaşıma verilmesi yerine %100 dış 

havanın emilerek şartlandırılması yöntemi tercih edilmelidir. 

7.1. İşletme Girişi, Güvenlik, Danışma 

- Ziyaretçi kartları her kullanımdan önce dezenfekte edilmeli veya gerekli organizasyonel önlemler alınarak 

kullanılmaması sağlanmalıdır.  

- Güvenlik personeli tarafından ortak kullanılan telsiz/telefon gibi malzemelerin vardiya değişimlerinde, teslim 

öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. 

-  Güvenlik/danışma personelleri için gerekli KKD’ler sağlanmalı, kullanılan yüz siperliklerinin temizliği 

sağlanmalı ve alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

- Kuruluşa giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında enaz 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme 

yapılmalıdır. 1 metreden uzak durulacaksa sadece maske takılması yeterlidir. Üst araması yapılacaksa maske 

ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. 

- Çalışanların ziyaretçileri, mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır.  

- Kuruluşun fiziki altyapısı uygun ise ziyaret kabul alanı oluşturularak görüşmeler bu alanda yapılmalıdır. 

- Kapı/turnike girişlerinde fiziksel teması önlemek için servislerin çalışanları belirli bir mesafede veya uygun 

alanda indirmesi sağlanmalıdır. 

- Gelen personel servisleri aynı anda giriş yaptıkları takdirde öndeki servisten inen personeller giriş yaptıktan 

sonra arkadaki servisin kapılarının açılması sağlanmalı, gelen servisler aynı anda boşalmamalıdır. 

- Giriş çıkışlarda fiziki mesafe kuralına dikkat edilmesi için uyarıcı çizgi, şerit, bant çekilmeli; çalışanlar 

sırayla işyerine alınmalı, gerekiyorsa ilave turnikeler eklenmeli ve mümkün olduğunca bu aksiyonlar kamera 

ile takip edilmelidir. 

- Giriş esnasında yönetici, misafir, çalışan, ziyaretçi, tedarikçi fark etmeksizin herkesin vücut sıcaklıkları 

ölçülerek kayıt altına alınmalıdır.  
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- Kuruluşa ilk girişte ölçülen ve doğrulanan vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri olan kişilerin tesise alınmayıp 

ilk ölçümden en az 15 dakika sonra tekrar ölçüm yapılması, vücut sıcaklığı değeri 38°C ve üzeri olan 

kişilerin en yakın sağlık kuruluşuna sevki ile ilgili belirlenen metodun uygulanması sağlanmalıdır. 

    

- Danışma personeli COVID-19 hakkında yeterince bilgilendirilmelidir. Böylece görevlerini güvenli bir 

şekilde yerine getirebilirler ve COVID-19’un işletme içinde yayılmasını önlemeye yardımcı olurlar. 

- Ziyaretçiler kuruluşa girmeden önce COVID-19’u önlemeye yönelik alınan, kuruluşça hazırlanmış olan 

tedbirler/uygulanan kurallar konusunda bilgilendirilmeli ve bu kurallara uyacağına dair ziyaretçiden taahhüt 

alınmalıdır.  

- Semptom gösteren kişiler için İzolasyon ve Karantina Prosedürü’nde belirtilen hususlar uygulanmalıdır. 

- Danışma personeli, mümkünse kronik sağlık sorunu olmayan kişilerden seçilmelidir.  

- Danışma personeli, fiziksel mesafe dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri almalıdır. Danışma/resepsiyon 

vb. iletişim noktalarına iletişimi engellemeyecek şekilde en az 1,5 metre aralık oluşturacak bariyer 

oluşturulmalı ve/veya personelin yüz koruyucu giymesi sağlanmalıdır. 

7.2. Bekleme Salonları 

- Bekleme salonu temiz ve düzenli tutulmalıdır.  

- Oturma düzeni kişiler arasında en az 1,5 metre olacak şekilde düzenlenmelidir.  

- Kitaplar, broşürler ve dergiler dahil olmak üzere gerekli olmayan tüm eşyalar bekleme alanlarından, diğer 

ortak kullanılan alanlardan çıkarılmalıdır.  

- Tüm alan ve içindeki mobilya ve eşyalar temizlenebilir olmalı ve sıklıkla (tercihen çevre ile aynı zamanda) 

temizlenmelidir. Bu alanlarda bulundurulan su ve diğer içecekler kapalı ambalajlarda olmalıdır.  

- Mümkünse alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

 

7.3. Restoran, Yemekhane 

- COVID-19 pandemisi süresince, temizlik ve fiziki mesafe ile diğer önlemlere ve ilkelere uygun olarak 

kullanılması sağlanmalıdır. 

   
  

39 
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- Havalandırma sistemi temiz hava sirkülasyonu için yeterli ve uygun olmalıdır. 

- Yemekhane personeli kişisel hijyen kurallarına (sıklıkla el yıkama, öksürük / hapşırık adabı) sıkı bir şekilde 

uymalıdır. Tüm yemekhane personeli maske ve eldiven kullanmalıdır.  

- Yemekhane girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. 

- Kişilere yemek öncesi ve sonrası el yıkama yoluyla el hijyeni sağlamaları konusu güçlü şekilde 

hatırlatılmalıdır (girişte ve uygun noktalara yerleştirilen uyarıcı afişler/posterler vb. bulunması gereklidir.) 

- Yemekhane sıralarında fiziki mesafenin korunması için çizgi kullanılarak, bekleyenler arasındaki mesafeler 

belirlenmelidir. Gerektiğinde yemek saatleri fiziki mesafenin korunacağı şekilde düzenlenmelidir. 

- Yemek, salata vb. yiyecek servisi yemekhane personeli tarafından yapılmalıdır. Yemek sunumu sırasında 

personelin yemeklere teması önlenmelidir. Her servis sonrası sunum yüzeyleri temizlenmeli ve dezenfekte 

edilmelidir. 

- Menaj takımlarının (tuz, karabiber, sos vb.), şekerin, kürdanın vb. tek kullanımlık paketlerde, çatal-kaşık ve 

bıçakların servise kağıt cepli paketler veya tek kullanımlık ürünler gibi hijyenik önlemler alınmış olarak 

sunulması sağlanmalıdır. 

- Kahve makinaları ve otomatların kullanılmaması sağlanmalıdır. 

- Su sebilleri kaldırılarak kapalı ambalajda su temini sağlanmalıdır. 

- Bulaşık yıkama donanımının düzgün çalışması, özellikle çalışma sıcaklıklarının yanı sıra temizlik ve 

dezenfekte edici kimyasalların kullanım dozunun uygunluğu kontrol edilmelidir. 

- Yemek hizmetinin dışarıdan temin edilmesi durumunda mevcut kurallara ek olarak yüklenici firmadan 

Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı istenmelidir. Yemek hizmeti tercihen TS EN ISO 22000 Gıda 

Güvenliği Yönetim Sistemi belgeli kuruluşlardan temin edilmelidir.  

- Gıda üretiminde kullanılan suyun Türk Gıda Kodeksi “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” 

te belirtilen koşulları sağladığının doğrulanması için belirli periyotlarda kimyasal ve mikrobiyolojik 

analizlerinin akredite bir laboratuvar tarafından yapılması sağlanmalıdır. 

- İlgili tüm alanlar temiz ve düzenli tutulmalıdır. Yemek salonlarındaki oturma düzeni, fiziki mesafe 

kurallarına uygun olarak tasarlanmalıdır. Oturma düzeni kişiler arasında en az 1 m olacak şekilde 

düzenlenmelidir. Masalar, bir sandalyenin arkasından başka bir sandalyenin arkasına kadar 

olan mesafenin en az 1 m olacağı ve kişilerin en az 1 m mesafeden birbirlerine bakacakları şekilde 

düzenlenmelidir.  
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               7.4. Üretim Alanları 

- Fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilmeli, sağlanamadığı yakın çalışma durumlarında maske ile birlikte 

yüz siperliği veya koruyucu gözlük kullanılmalıdır.  

- Mümkünse vardiya aralarında veya sık aralıklarla tüm üretim alanı dezenfekte edilmelidir. 

- Havalandırma sistemi filtrelerinin periyodik kontrolü yapılmalı, temiz hava debisi artırılmalıdır.  

- Üretim alanlarındaki panolara, ekranlara ve ortak alanlara, bilinç ve farkındalığı artırmaya yönelik afişler, 

posterler asılmalıdır.  

- Mola alanlarındaki yoğunluğu önlemek amacıyla, zaman çizelgesi yeniden oluşturulmalıdır.  

- Çalışanlar, ortak kullandıkları ekipman ve çalışma alanlarını mümkün olduğunca her kullanımdan önce 

düzenli olarak dezenfekte etmelidir.  

- Çalışma alanında yer alan ortak temas yüzeyleri (kontrol paneli, el aleti vb.) için kullanım şartları, kullanım 

sıklığı, kullanıcı sayısı vb. kriterlerine göre hijyen ve sanitasyon programları oluşturulmalı ve 

uygulanmalıdır. Taşıma ve istifleme araçlarının düzenli olarak dezenfeksiyon işlemleri yapılmalıdır.  

- Tek kullanımlık olmayan kişisel koruyucu donanımlar mümkün mertebe ortak kullanılmamalı (baret, gözlük, 

emniyet kemeri vb.) ve günlük olarak temizliğinin yapılması sağlanmalıdır. 

Kullanılan makinaların yüzey temizlikleri var ise üretici firmaların belirlediği kriterler de dikkate alınarak 

uygulanmalıdır.  

- Kuruluşa yeni gelen malzemelerin girişi ve depolanmasında, bulaş riskini ortadan kaldırmaya yönelik 

tedbirler belirlenmeli ve uygulanmalıdır.  

- Mümkün olduğu durumlarda sesli anons sistemi vb. metotlarla maske takılması, fiziki mesafenin korunması 

hususlarında farkındalık sağlanmalıdır. 

- Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen güncel kurallar takip edilmeli ve uygulanmalıdır.  

 

            7.5. Ofisler 

- Ofislerin yerleşimi, fiziki mesafeye dikkat edilerek düzenlenmelidir. Gerekli durumlarda dönüşümlü olarak 

uzaktan çalışma programı uygulanmalıdır. 

-  Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmalıdır. Ofislerin havalandırma 

tesisatının filtre temizliği, bakım ve kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.  

- Ofis malzemelerinin (bilgisayar klavyesi, mouse, telefon, kalem, silgi vb.) ortak kullanılmaması mümkün 

olduğunca sağlanmalıdır. Ortak kullanılan malzemelerin dezenfeksiyon sıklığı artırılmalıdır.  

- Ofislerde daime maske kullanılmalıdır. 

            7.6. Toplantı Salonları 

- Toplantı salonlarında oturma düzeni fiziki mesafe kurallarına (en az 1,5 m) uygun olacak şekilde 

düzenlenmelidir.  
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- Masa üzerindeki kitap dergi vb. malzemeler kaldırılmalı, toplantı öncesi ve toplantı sonrası (masa, varsa 

teknik donanımlar, mikrofon vb.) temizlik/dezenfeksiyon yapılmalıdır. 

- Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. Toplantı süreleri mümkün olduğunca 

kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak ortam havalandırılması 

yapılmalıdır. Havalandırma sistemleri dışarıdan taze hava alacak şekilde ayarlanmalıdır. Kapalı alanlarda 

maske kullanılmalıdır. 

- Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler toplantı salonuna girerken ve çıkarken el 

antiseptiği kullanmalıdır. 

-  Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza kullanılmalıdır. 

- Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak 

imzalanmalıdır. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa 

kullanılmamalıdır. 

- Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalıdır. Bir veya daha 

fazla katılımcı toplantıdan sonraki 14 gün içinde COVID-19 belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe 

sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır. Eğer toplantıda bulunan biri, 

toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 pozitif kişinin 

semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm 

katılımcılara bildirilmelidir. Bu kişiler maske takarak işe devam etmeli, 14 gün boyunca COVID-19 ile 

ilişkili olabilecek belirtiler yönünden kendilerini izlemelidir. Bu süre içerisinde COVID-19 belirtileri 

gösterenler il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 

Rehberine göre yönetilmelidir. Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun 

olarak yapılmalıdır. 

 

 

 

7.7. Revir/Sağlık Birimleri 

- İşletmede bulunan revir/sağlık birimi vb. alanların temizlik ve dezenfeksiyonu yapılmalıdır.  

- Reviri kullanabilecek kişi sayısının belirlenmesi, revire gelen kişinin KKD kullanımına yönelik önlemler 

alması, revire başvuran kişilere ait vaka takip kayıtlarının tutulması sağlanmalıdır. 

- Revirde oluşan atıklar ‘6. Atık Yönetimi’ maddesinde anlatıldığı şekilde bertaraf edilmelidir. 

            7.8. İbadethane/Mescit 

- Mescid alanlarında fiziki mesafe kuralını sağlayacak şekilde kullanıcı sayıları belirlenmelidir. En az 1 metre 

fiziki mesafe kuralını sağlayacak şeritler oluşturulmalıdır. İlgili fiziki mesafe uyarıları yapılmalıdır. 

-  Temiz hava sirkülasyonu düzenli olarak sağlanmalıdır. Temizlik ve dezenfeksiyon belirlenmiş plan 

dahilinde mümkün olan en sık periyotlarda yapılmalıdır. 

- Mescide girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da çıkarılmamalıdır. 
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- Seccadelerin, Kur’an-ı Kerimler dahil tüm kitapların ve tespihlerin kişiye özel olmaları sağlanmalı 

mümkünse tek kullanımlık seccadeler bulundurulmalıdır. 

- Abdesthane ayrı bir bölüm olarak düzenlenmişse ‘Lavabolar’ maddesindeki hususlar dikkate alınmalıdır. 

7.9 Seyahat Kuralları 

- Personelin zorunlu haller dışında yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinin kısıtlanması, zorunlu hallerde ise yurtiçi 

seyahatlerinde toplu taşımadan kaçınılması gerekmektedir.  

- Yurtdışı seyahat kısıtlamalarının bitişinin ardından yurtdışından Türkiye’ye gelen veya evde yurtdışından 

gelen yakını bulunan çalışanların yasal otoritenin belirlediği kurallara göre hareket etmesi kontrol altına 

alınmalıdır. 

- Yurtdışından gelen ziyaretçilerin pasaport bilgileri ve son 14 gün içinde bulunduğu ülkelerin kayıt altına 

alınması sağlanmalıdır. 

7.10. İşletme Binek Hizmet Araçları 

- Araçlarda klima yerine doğal havalandırma tercih edilmelidir.  

- Binek araçlara şoför hariç aynı anda üçten fazla kişi bindirilmemelidir. Mümkün olduğu durumlarda yolcu, 

arka koltukta sürücünün çaprazında oturarak ve maske takarak seyahat etmelidir.  

- Şirket araçları, her kullanım sonrasında dezenfekte edilmelidir. 

           7.11. Personel Servisleri 

- Servise binerken mümkünse ateş ölçümü yapılması faydalıdır. 

- Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka maske 

kullanmalıdır. Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile ayrılmalıdır. 

-  Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (>1 metre) kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe 

kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır.  

- Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır. 

-  COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların maske takması 

sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir. 

- Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. 

- Koltuklara numara verilmeli, her personelin hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilmelidir. Koltuk 

numarasına göre oturma listesi oluşturulmalı, liste serviste görünür şekilde asılmalı ve her personel işe gidiş 

ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta seyahat etmelidir. 

- Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır. Serviste bir mecburiyet 

olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek tüketilmemelidir. 

- Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır. Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli 

olarak yapılmalıdır. Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi 

sağlanmalıdır.  
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- Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır. Her servis turu tamamlandıktan sonra 

sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri 

tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya 

%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.  

- Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve sonrasında bir dakika beklenip havalandırılmalıdır. 

- Servis hizmeti, işletme dışı farklı bir firma tarafından sağlanıyor ise belirlenen önlemlerin alındığı ve 

dezenfeksiyon yapıldığı garanti altına alınmalıdır. 

           7.12. Tuvalet ve Lavabolar 

- Kapılar ve kapı kolları dahil tüm yüzeyler uygun deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenmelidir. 

- Banyo, klozet ve tuvaletler her vardiyada en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfekte edilmelidir. 

- El temasını önlemek için personel lavabolarında mümkün ise el teması olmayan bataryalar, temassız 

dispenserler olmalıdır. Mümkünse her tuvalet/lavabo girişinde (ideal olarak hem iç, hem de dış kısma), el 

antiseptik cihazları bulunmalıdır. 

- Ziyaretçilere ve personele her seferinde en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla ellerini yıkamalarını 

hatırlatmak için afiş/poster/uyarı levhası konulmalıdır.  

- Çalışanların ve ziyaretçilerin kağıt havluları ve benzeri atıkları atmalarını kolaylaştırmak için çıkışa yakın 

noktalara mümkünse pedallı çöp kutusu yerleştirilmelidir.  

- Varsa el kurutucu cihazlarının kullanılmaması için gerekli önlemlerin alınması sağlanmalıdır.  

- Tuvaletlerin havalandırma sistemi temiz, hava sirkülasyonu yeterli ve uygun olmalıdır. 

           7.13. Personel Soyunma Odaları ve Duşlar 

- Soyunma odaları, aynı anda kullanacak kişi sayısını azaltacak şekilde organize edilmelidir. Soyunma 

odalarında kişi başına minimum 4 m2 alan sağlanacak ve fiziki mesafe 1,5 metre olacak şekilde kullanım 

planlanmalıdır.  

- Oda girişlerine alkol bazlı el antiseptiği konulmalıdır.  

- Soyunma odalarında maske kullanılması sağlanmalıdır. 

- Temizlik ve dezenfeksiyon sıklığı gözden geçirilmeli, vardiya aralarında her kullanım sonrası temizlik ve 

dezenfeksiyon yapılmalıdır.  

- Ortamların havalandırma koşulları yeterli olmalıdır.  

- El temasını önlemek için personel lavabolarında mümkünse el teması olmayan bataryalar, temassız 

dispenserler olmalıdır. 

- Kirli ve temiz kıyafetlerden, ayakkabılardan çapraz bulaşmayı önleyebilmek için gerekli tedbirler 

alınmalıdır. 

 

           7.14 Emzirme Odaları 

- Emzirme odaları temizlik ve dezenfeksiyon planlarına dahil edilmeli, bu alanlara özel temizlik ve 

dezenfeksiyon programları oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. 
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- Emzirme odalarının sık aralıklarla temizlenmesi ve havalandırılması sağlanmalıdır. 

 

           7.15 Liderlik ve Örnek Olma 

- Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planında belirtilen şartlara en başta kuruluşun sahibi, ortakları ve 

yöneticilerinin uyması gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki liderlerin uymadığı kurallara çalışanların uyması 

beklenemez. 

 

8. TEMİZLİK 

8.1 Genel İlkeler 

- Genel önleyici tedbirler açısından COVID-19 salgını boyunca ortak alanlarda (tuvaletler, salonlar, koridorlar, 

asansörler vb.) temizlik ve dezenfeksiyon önlemlerinin uygulanmasına özel dikkat gösterilmelidir.  

- Kulplar, korkuluklar, kapı kolları vb. gibi sık sık dokunulan yüzeyler daha sık ve daha özenli 

temizlenmelidir. Temizlik personeline bu konuda talimat verilmelidir. 

- Kuruluşta temizlik ve sanitasyon teçhizatları da dahil bütün alanların hijyenik koşullarda bulundurulduğunu 

teminat altına almak için temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmalıdır. Programlar, sürekli 

uygunluk ve etkinlik için izlenmelidir. 

                                                                                              

8.2 Temizlik ve Sanitasyon Maddeleri ve Araçları 

- Temizlemede kullanılan kimyasal maddeler açık şekilde tanımlanmalı ve üreticinin talimatları doğrultusunda 

kullanılmalıdır.  

Not 1 – Temizlik ve sanitasyona yönelik kullanılan biyosidal ve diğer ilgili ürünleri kullananların, bunları 

doğru bir şekilde kullanması ve bunların insanları, hayvanları ya da çevreyi tehdit etmesi muhtemel 

durumlara karşı her türlü tedbiri alması zorunludur. 

Not 2 – Temizlik ve sanitasyona yönelik kullanılan biyosidal ve diğer ilgili ürünlerin güvenlik bilgi 

formunda yer alan talimatlara, işyeri koşullarında işçilerin korunmasına yönelik bilgilere, kullanıcılar 

bakımın dan etiketler ve tüm ilgili bilgileri ile yürürlükteki tüm hükümlere uyularak doğru kullanımı 

sağlanmalıdır. 

- Temizleme ve sanitasyon programları oluşturulmalı ve temizleme teçhizatının da temizlenmesi dahil 

belirlenmiş bir planla, işletmenin ve teçhizatın tüm alan ve parçalarının temizlenmesi ve sanitize edilmesi 

sağlanmalıdır. Kayıtları muhafaza edilmelidir. 

Temizleme ve/veya sanitasyon programları en az aşağıdakileri belirlemelidir: 

• Temizlenecek ve/veya sanitize edilecek alan, araç ve gereçler, teçhizat parçaları 

• Belirtilen görevler için sorumluluklar 

• Temizleme/sanitasyon yöntem ve sıklıkları 

• İzleme ve doğrulama düzenlemeleri 
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• Temizlik/sanitasyon sonrası kontroller 

• Çalışma öncesi kontroller 

- COVID-19 süphelisi veya tanısı koyulmuş kişilerin kuruluştan ayrıldıktan sonra kullandığı oda ve 

mümkünse diğer tüm malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu uygun KKD kullanılarak yapılmalıdır. 

- Temizlik personeli için çamaşır suyu başta olmak üzere bu ürünlerin hazırlanması, elleçlenmesi, 

uygulanması ve depolanması konusunda verilmelidir. 

- Temizlik personelinin yeterli dezenfektan çözeltilerine ve diğer temizlik malzemelerine erişimleri 

sağlanmalıdır. 

- Temizlik personelinin gerekli kişisel koruma donanımları kuruluş tarafından sağlanmalıdır. 
 

9. İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI 

Kuruluşta Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Eylem Planı çerçevesinde gereken iş sağlığı ve güvenliği ekipmanları 

bulundurulmalı ve çalışanların kullanımına sunulmalıdır. 

Tüm personelin kullanılacak KKD’nin doğru kullanımı konusunda eğitilmeleri ve farkındalığın artırılması 

sağlanmalıdır. 

9.1 Maskeler 

COVID-19 için; 

- İlgili standartlara/kriterlere uygun (TS EN 14683, TS EN 149 veya TSE K 599) 

- Kullanım için gerekli olana kadar temiz/kuru bir alanda kirlenmesi önlenmiş şekilde (son kullanma 

tarihlerine uygun); 

- Ulusal/uluslararası sağlık otoritelerinin tavsiyelerine uygun maske kullanılmalıdır. 

 

- Maskeler burnu ve ağzı iyi bir şekilde kapatacak şekilde olmalıdır. 

- Bir kez takıldıktan sonra ön yüzüne dokunulmamalıdır. 

- Islanan, nemlenen, kirlenen maske yenisi ile değiştirilmelidir. 

- Maske takılırken ve çıkarıldıktan sonra el hijyeni yapılmalıdır. 

 

 

9.2  Tek Kullanımlık veya İşe Özgü Eldivenler 

Özel alanlar ve işlemler dışında eldiven kullanılması önerilmez. Yemekhane ve temizlik işleri esnasında mutlaka 

giyilmelidir. Eldiven, işlem sonrasında veya görev tamamlandıktan sonra uygun şekilde çıkartılmalı ve hemen el 

hijyeni sağlanmalıdır. 

 

 


