Atık Toplama İşinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde;
Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya
Yönelik Kontrol Listesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

01

Sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak; servis araçlarının tasıma kapasiteleri ve servis içi oturma düzeni ile
ilgili olarak düzenlemeler yapıldı mı?

02

Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere dezenfeksiyon ve temizliği sık
aralıklarla sağlanıyor mu?

03

Servis araç girişlerine alkol bazlı el antiseptiği konulmuş mu?

04

Çalışanlara yönelik temassız ateş ölçerlerle kontrol sağlanıyor mu?

05

Çalışanlar için temiz iş elbiseleri sağlanıyor mu?

06

İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasının önlenmesi ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli
düzenlemeler yapılıyor mu?

07

Çalışanlara Yeni Tip Koronavirüs salgınına yönelik bilgilendirme yapıldı mı?

08

Yeni Tip Koronavirüs salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planları güncellendi mi?

09

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

10

Tek kullanımlık malzemelerin bertarafı uygun şekilde yapılıyor mu?

11

Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda ortam ve kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların
kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla
dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?

12

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışan maske takarak işyerindeki diğer çalışanlardan izole
ediliyor mu?

13

İzole edilen çalışan için ALO 184 aranarak doğrudan sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanıyor mu?

14

Kullanılan tüm ekipmanın hijyeninin sağlanması amacıyla düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi ve
ekipmanın farklı kullanıcılar tarafından kullanıldıkça dezenfeksiyonu yapılıyor mu?

15

Çalışma ortamından gelen bulaş riskinin azaltılması için günlük rutin olarak giyinme odaları, yemekhane gibi
alanların yüzeyleri dezenfekte ediliyor mu?

16

Çalışanların özellikle iş esnasında bulaş riskine yönelik maruziyet kaynakları ve koruyucu önlemler ile ilgili
bilgilendirme çalışması yürütülüyor mu?

17

Çalışanların, telefon, anahtar vb. kişisel eşyalarını çöp aracının şoför kabininde bulundurmaları sağlanıyor
mu?

18

Çöp toplama aracının içerisine alkol bazlı el antiseptiği konuldu mu?

19

Çalışanların, çöp toplama esnasında konteynerlerin çöp araçlarına boşaltımında koruyucu ekipman olmadan
kirli ve bulaşıcı yüzeylere temasından kaçınmaları sağlanıyor mu?

20

Çöp konteynerlerin çöp araçlarına boşaltımında çöplerin çalışanlara temas etmemesine özen gösteriliyor
mu?

21

Çöp konteyneri dışına taşmış çöplerin el ile toplanmaması için çöp aracında ayrı bir ekipman bulunduruluyor
mu?

22

Kullanılan çöp toplama araçları uygun bir şekilde günlük olarak ayrı ve izole bir ortamda dezenfekte ediliyor
mu?

23

isggmd

Evet Hayır

Çalışanların iş bitiminde duş almaları ve günlük kıyafetlerle işyerinden ayrılması sağlanıyor mu?

