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Ana Metal Sanayi İşletmelerinde 
Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede 

Dikkat Edilecek Hususlar 

isggmd

COVID 19 BİLGİ KARTI
GÜVENLİ ANA METAL SANAYİ

Maruziyeti önlemek için gerekli görülen tedbirleri, 
görevlendirilecek çalışanları ve sorumluluk alanlarını 
belirleyin. İrtibat bilgileri duyurulan çalışanların birbirleri-
yle devamlı surette bilgi alışverişinde bulunmalarını ve 
koordineli bir biçimde hareket etmelerini sağlayın.

İLETİŞİM
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Çalışanlara, Yeni Tip Koronavirüsün yayılma yolları, belirtileri 
ve alınacak önlemler hakkında bilgilendirme yapın. Üretim 
alanları ile ofislerin giriş-çıkışlarında ve diğer bölümlerindeki 
bilgilendirme panolarında, güncel broşürler ile afişleri 
bulundurun.

BİLGİLENDİRME
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Fabrika girişlerinde tüm çalışanların, müşterilerin, alt 
işverenlerin, mal ve hizmet sağlayıcıların, temassız ateş 
ölçer ile vücut ısılarının kontrol edilmesini sağlayın. 
Çalışanlara fiziksel temastan kaçınmaları yönünde 
bilgilendirme yapın ve sosyal mesafeyi gözeterek 
çalışmalarını sağlayın.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ
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Servis araçlarının taşıma kapasitesini sosyal mesafe 
gözeterek belirleyin. Bu araçlarda el antiseptiği ve tek 
kullanımlık maske bulundurun. Şirket araçlarının 
kullanılması durumunda birden fazla yolcu varsa maske 
takılmasını sağlayın. Tüm araçların uygun aralıklarla 
dezenfekte edilmesine özen gösterin.

ULAŞIM
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Yeni Tip Koronavirüs salgınını dikkate alarak mevcut acil 
durum planlarını ve risk değerlendirmelerini güncelleyin.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ
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İş planlamasını, yürütülen tüm çalışmalarda büyük gruplar 
oluşturulmadan ve çalışanlar arasında sosyal mesafe 
korunacak şekilde yapılmasını, grupların kendi içinde ve 
birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde tutulmasını 
sağlayın.

İŞ PLANI
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Çalışanlara gerek duydukları temizlik maddeleri, tek kullanımlık 
havlu ve sabun temin ederek işe başlamadan önce ve çalışma 
süresince, sık aralıklarla, en az 20 saniye boyunca ellerini su ve 
sabunla yıkamalarını sağlayın. Çalışanların ve ziyaretçilerin kolaylık-
la ulaşabileceği uygun yerlerde alkol bazlı el antiseptiği 
bulundurun. Ellerin yüz bölgesine temas ettirilmemesi yönünde 
uyarılarda bulunun.

HİJYEN
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İşyeri içerisinde sık ve/veya ortak kullanılan alanları ve üretimde 
kullanılan tüm alet ve ekipmanları, paylaşılan araçlar ile raf, kapı 
kolları, elektrik anahtarları gibi tüm yüzeyleri sık sık dezenfekte edin. 
Forklift, transpalet, vinç vb. araçların yalnızca yetkilisi olan 
operatörler tarafından kullanılmasını ve sık temas edilen 
aksamlarının hijyen kurallarına göre temizlenmesini sağlayın. 

ÜRETİM ALANI HİJYENİ
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İşyerinde çalışanlara, standartlara uygun tek kullanımlık maske, eldiven ve 
gerekirse yüz siperliği vererek uygun şekilde kullanmalarını sağlayın. 
Kullanılmış kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde bertaraf edin. Kişisel 
koruyucuların el hijyenine dikkat ederek takılmasını sağlayın. Kesinlikle ortak 
kullanılmayacak olan tek kullanımlık maskeyi; kirlenmesi, nemlenmesi veya 
yırtılması halinde yenisiyle değiştirin. Maskeleri, ön yüzeyine temas etmeden 
lastiklerinden tutarak çıkarın ve önceden belirlenen dış ortamdan izole bir 
atık kutusuna atın.

KKD
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Her bir iş istasyonunda; makinelerin, tezgâhların ve ilgili 
aksamlarının en az sayıda çalışan tarafından kullanılmasını 
gözetecek şekilde iş planlaması yapın ve mümkünse sabit 
veya hareketli ekipmanların iş güvenliği kuralları dikkate 
alınacak şekilde tek çalışan tarafından kullanılmasına özen 
gösterin. 

ÜRETİM SAHASI
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İşveren; işyerinde YENİ TİP KORONAVİRÜS riskine 
karşı gerekli tedbirler aldığını çalışanlara 
bildirmelidir.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Bu bilgi kartı, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Bu dokümanda, Ana Metal Sanayi Sektöründe faliyet gösteren işyerlerinde Yeni Tip Koronavirüse karşı mücadele 
kapsamında asgari hususlar belirtilmekte olup işyerlerinde alınması gereken diğer tedbirler ile ilgili olarak 
lütfen https://www.ailevecalisma.gov.tr/covid19 web adresi üzerinden yapılan duyuruları takip edin.

Enfeksiyonun bulaşma yolları ve enfeksiyondan korunma konularında daha ayrıntılı bilgi için lütfen 
https://www.saglik.gov.tr/ adresini ziyaret edin.

İşyerine yeni gelen malzemelerin belirlenecek özel alanlarda depolanmasını 
sağlayarak, yetkili çalışanlar dışında, bu alanlara giriş ve çıkışlar ile malzemelere 
teması önleyici tedbirler alın. İşyerine geçici olarak girenler dahil olmak üzere 
dışarıdan gelen tüm kişilerin maske kullanmalarını, işletme çalışanlarıyla 
herhangi bir temasta bulunmamalarını ve sosyal mesafe kuralını koruyarak 
işlemleri gerçekleştirmelerini sağlayın. Birden fazla işverenin bulunması 
durumunda salgına karşı alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, 
işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterin.

ÜRETİM ALANINDA ETKİLEŞİM
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Çalışma alanında asgari sayıda çalışan bulundurun. Uzaktan çalışması 
mümkün olan çalışanlara yönelik düzenlemeye gidin. Sosyal mesafe 
gözetilerek çalışma şeklini düzenleyin. Üretim alanındaki tezgâhlar 
arasında geçişlerde dikkate alınarak sosyal mesafe kuralı gözetilecek 
şekilde yeniden düzenleme yapın. Yürüme yollarının genişliğini ve 
güzergahını çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi koruyacak şekilde 
düzenleyin.

SOSYAL MESAFE
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Yemekhanelere toplu halde grupların giriş yapmasını önleyin, 
yemek saatlerini için fasılayı ayarlayın, kalabalık olmayan gruplar 
halinde çalışanların yemeğe alınmasına ilişkin düzenlemeler 
yapın. Yemekhanelerde sosyal mesafeyi koruyarak oturma 
düzeni oluşturun. Yiyecek-içecek tüketilen bu alanlarda sosyal 
mesafe kuralı gözetilerek işyeri zemininde gerekli işaretlemeler 
ve yönlendirmeler yapılmasına özen gösterin.

SOSYAL ALANLAR

14

Yemekhane, çay ocağı, dinlenme alanları gibi sosyal alanlarda 
temas edilen yüzeylerin rutin temizliği ve dezenfeksiyonuna 
yönelik önlemler alın. Tuvalet, banyo, duş ve lavabolar için yeterli 
miktarda ortam ve kişisel hijyen malzemesinin bulundurul-
masını, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel 
hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesini ve buraların 
sıklıkla dezenfekte edilmesini sağlayın.

GENEL HİJYEN
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Mümkün oldukça, yüz yüze toplantıları sınırlandırın. 
Kalabalık toplantı ve eğitimleri düzenlemekten kaçının. 
Zorunlu durumlarda toplantı ve eğitimlerde sosyal 
mesafe kuralına dikkat edin. Çevrimiçi veya telekonfer-
ans görüşmesi yoluyla toplantıları düzenlemeye özen 
gösterin. 

TOPLANTI & EĞİTİM
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Çalışanların iş elbiseleri ile günlük kıyafetlerinin birbiri ile 
temasını önleyecek şekilde ayrı saklama alanları 
oluşturun. Çalışanları, eve gitmeden önce iş kıyafetlerini 
işyerinde değiştirmeleri ve iş kıyafetlerinin sık sık 
yıkanması konusunda bilgilendirin.

İŞ KIYAFETLERİ
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İşyerinizi sık sık doğal yollarla havalandırın. Diğer 
havalandırma ve klima sistemlerinin etkinliğini ve filtre 
değişimlerini kontrol edin.

HAVALANDIRMA
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Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere 
ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeleri 
düzenli olarak takip edin ve alınan tedbirlerin güncelliğini 
gözden geçirin.

KOORDİNASYON
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Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi COVID-19 belirtilerine ait semptomları 
bulunan çalışana maske takılması sağlanarak derhal işyeri sağlık 
personeline bilgi verin, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda 
diğer çalışanlardan izole ederek derhal ALO 184’ü arayın, sağlık yetkililer-
inin yapacağı yönlendirmelere göre hareket edin. Enfekte olduğu 
doğrulanmış çalışanın ayrılmadan önce çalıştığı, temas ettiği alanların 
tespit edilip dezenfekte edilmesini sağlayın. 

ACİL DURUM
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