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Banka Görevlilerinin; 
Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya 

Yönelik Kontrol Listesi
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Evet Hayır
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak; servis araçlarının taşıma kapasiteleri ve 
servis içi oturma düzeni ile ilgili olarak düzenlemeler yapılıyor mu?

Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere 
temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanıyor mu?
Servis araçlarına alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu?

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında hijyen malzemesi kullanmalarına, �ziksel 
temasın azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler 
alınıyor mu?
İşe girişlerde çalışanlara yönelik temassız ateş ölçerlerle kontrol 
sağlanıyor mu?
Çalışanlara yeni tip koronavirüs salgınına ve sağlığın korunmasına yönelik 
bilgilendirme yapıldı mı?

Bilgilendirme panolarına, yeni tip koronavirüs ile ilgili bilgilendirme broşürleri 
ve görsellerin asılması sağlanıyor mu?

Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellendi mi, ayrıca 
salgına karşı bir eylem planı geliştirildi mi?
Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda 
tutulması için planlama yapılıyor mu?

Çalışanların bir arada bulunduğu yer ve zamanlarda hijyen ve sosyal mesafe 
kurallarına uyuluyor mu?

Ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim ve 
telekonferans gibi yöntemlerle yapılması sağlanıyor mu? 

Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde doğal havalandırılması 
yapılıyor mu?
Çalışanlara tek kullanımlık maske ve maske üzerine takılmak üzere uygun yüz 
siperi verilerek, doğru şekilde kullanmaları sağlanıyor mu?

Kullanılmış maskelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu?

Ellerin yüz bölgesine temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?

Banka görevlilerine yaptıkları işlemlerden sonra kullanmak üzere alkol bazlı el 
antiseptiği, tek kullanımlık mendil ve atıkları için özel çöp torbaları sağlandı mı?
Kullanılan tüm ekipman, araç (ekranlı araçlar da dahil olmak üzere) ve 
gereçlerin; düzenli olarak ve farklı kullanıcılar tarafından kullanımlarından sonra, 
temizliklerinin yapılması ve dezenfekte edilmeleri sağlanıyor mu?
İşyerinin büyüklüğüne uygun sayıda müşteriyi, sosyal mesafe gözetilerek 
konulan işaretleme ve şeritler yardımıyla içeri alınması sağlanıyor mu?

Banka müşterilerinin banka görevlileriyle herhangi bir �ziksel temasta 
bulunmaması ve sosyal mesafe kuralı korunarak işlemlerin yapılması sağlanıyor mu?
Müşteri ile banka görevlisi arasındaki bankoya; öksürme, hapşırma gibi 
durumlarda virüs yayılımını engellemek  amacıyla şe�af paravan konuldu mu
ya da aynı amaca hizmet edecek farklı bir önlem alındı mı?
Müşterilere, bankaya gelerek yapmaları gereken zaruri işlemler dışındaki 
bankacılık işlemleri için; mobil bankacılık, internet bankacılığı ve çağrı 
merkezlerini kullanmaları öneriliyor mu?
Bankada bulunabilecek müşteri sayısını azaltmaya yönelik olarak Banka 
ATM’lerinden günlük minimum para çekme limitleri arttırıldı mı?
Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, 
bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına 
dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?
Yemekhane, kantin ve çay ocağı gibi yiyecek-içecek tüketilen alanlarda sosyal 
mesafe kuralı gözetilerek işyeri zemininde gerekli işaretlemeler ve 
yönlendirmeler yapılıyor mu?
Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışan maske takarak 
işyerindeki diğer çalışanlardan izole ediliyor mu? 

İzole edilen çalışan ALO 184 aranarak sağlık yetkililerine göre yönlendirilmesi 
yapılıyor mu?


