Tarım Çalışanlarını;

Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya
Yönelik Kontrol Listesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Evet Hayır
Sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak servis araçlarının taşıma kapasiteleri ve
servis içi oturma düzeni ile ilgili olarak düzenlemeler yapıldı mı?
Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve
hijyeni sık aralıklarla sağlanıyor mu?
Servis araçlarına alkol bazlı el antiseptiği konuldu mu?
Çalışanların işe giriş ve çıkışlarda hijyen malzemesi kullanmasına, temasın
azaltılmasına ve sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik önlemler alınıyor mu?
Çalışma alanlarına girişlerde temassız ateş ölçer ile kontrol yapılması
sağlanıyor mu?
Tarım çalışanlarına, Yeni Tip Koronavirüs’ün yayılma yolları, belirtileri ve alınacak
önlemlerin neler olduğu hakkında bilgilendirme yapıldı mı?
Çalışanlara etkin el yıkama teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı mı?
Yeni Tip Koronavirüs salgını dikkate alınarak mevcut risk değerlendirmesi ve acil
durum planları güncellendi mi?
Tarım alanlarında yürütülen tüm faaliyetlerde sosyal mesafe kuralını gözeterek
asgari sayıda çalışan bulundurmaya özen gösteriliyor mu?
Kapalı tarım alanlarına (sera vb.) ziyaretçi giriş çıkışları kontrol altında tutuluyor mu?
Tüm çalışanların çalışma alanları girişlerinde ve içinde, diğer sosyal alanlarda
(dinlenme alanları vb.) yeterli miktarda su, sabun veya alkol bazlı el antiseptiğine
erişimi sağlanıyor mu?

İşe başlamadan ve çalışma süresince belirli aralıklarla çalışanların ellerini yıkaması
sağlanıyor mu?
Ellerin yüz bölgesine temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?
Çalışanların yapılan işe uygun ve kişiye özel koruyucu donanım kullanmaları
sağlanıyor mu?
Tek kullanımlık maskenin el hijyenine dikkat ederek takılması sağlanıyor mu?
Kullanılmış maskelerin uygun şekilde dış ortamdan izole bir atık kutusuna atılması
sağlanıyor mu?
Kullanılan tüm ekipman, araç ve gereçlerin (traktör, tarım makinesi, el aletleri,
ilaçlama ekipmanı, vb.) temizliği ve dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?
Mevsimlik tarım çalışanları için yaşam ve barınma alanları mevcut duruma göre
yeniden düzenlendi mi?
Temiz içme ve kullanma suyu sağlanıyor mu?
Tarım alanlarında çalışanlar için sosyal mesafe gözetilerek ayrılmış bölümlerde,
kumanyalarını tüketmeleri sağlanıyor mu?
Tek kullanımlık çatal, kaşık vs. temin ediliyor mu?
İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek için gerekli önlemler alındı mı?
Tarım alanlarında portatif el yıkama üniteleri, prefabrik duş ve tuvaletler
kuruldu mu?
Portatif el yıkama üniteleri ve tuvaletlerin boşaltımı, temizliği ve dezenfeksiyonu
ile ilgili prosedürler uygulanıyor mu?
Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışan maske takarak
işyerindeki diğer çalışanlardan izole ediliyor mu?
İzole edilen çalışan için ALO 184 aranarak sağlık yetkililerine göre yönlendirilmesi
yapılıyor mu?
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