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Servis araçlarının taşıma kapasiteleri sosyal mesafe göz önüne alınarak planlandı mı? 

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

Servis araçlarında alkol bazlı el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulunduruluyor mu? 

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında kişisel hijyenin sağlanmasına, temasın azaltılmasına ve sosyal mesafenin 
korunmasına yönelik önlemler alınıyor mu?

Fabrika içerisinde araç ve insan yoğunluğunun oluşmasını engellemek amacıyla gerekli düzenlemeler 
yapılıp ilgili yerlere uyarı işaretleri koyuldu mu?

İşyeri girişlerinde tüm kişilere (müşteri, alt işveren, personel, şoför, ziyaretçi vb.) yönelik  temassız ateş 
ölçerlerle ateş ölçümü yapılması sağlanıyor mu?

Üretim alanına geçici olarak girenler dahil olmak üzere iş ve işlemler sosyal mesafe kuralı gözetilerek 
yürütülüyor mu?

İşletmeye yeni gelen malzemelerin, belirlenecek özel alanlarda depolanmasını sağlayarak yetkili çalışanlar 
dışında bu alanlara giriş ve çıkışlar ile malzemelere teması önleyici tedbirler alınıyor mu?

İşyerine geçici olarak girenler dahil olmak üzere dışarıdan gelen tüm kişilerin maske kullanmaları sağlanıyor 
mu?

İş planlaması, faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine ve sosyal mesafenin 
korunmasına yönelik olarak yeniden düzenlendi mi?

Grupların kendi içinde ve birbirleriyle etkileşimleri asgari düzeyde tutuluyor mu?

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

Yüz yüze yapılması gereken toplantılarda sosyal mesafe kuralı gözetilerek maske kullanılıyor mu? 

Atölyelerde tezgâhlar arasında sosyal mesafe kuralı da gözetilerek uygun şekilde düzenleme yapılıyor mu?

Her bir iş istasyonunun, makinelerin, tezgâhların ve ilgili aksamlarının birden fazla çalışan tarafından kullanımının 
engellenmesi ve mümkünse aynı çalışan tarafından kullanılması konusunda planlama yapıldı mı?

İş istasyonları, tezgâhlar, kulplar, kapı kolları, düğmeler, makine kolları ve kapakları, ortak alet ve ekipmanlar, 
ekranlı araçlar ile özellikle bilgisayar, telefon ve faks gibi  ortak kullanılan cihazların temizliği ve 
dezenfeksiyonu düzenli periyotlarla yapılıyor mu?

Makine kullanım talimatları içerisinde hijyen ile ilgili maddelere yer verildi mi?

Yürüme yollarının genişliği ve güzergâhı çalışanlar arasındaki sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzenlendi 
mi?

İşyerinde havalandırma ve klima sistemlerinin çalışabilirliği ve etkinliği kontrol ediliyor mu?

Filtre değişimleri düzenli ve uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanılarak yapılıyor mu?
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Mümkün oldukça doğal havalandırma tercih ediliyor mu?

Tavan vinci, zincirli vinçler gibi uzaktan koordine edilen ekipmanların kumanda yüzeyleri sıklıkla dezenfekte 
ediliyor mu?

Kapalı ortamlardaki oluşabilecek toz, gaz ve dumanın ortamdan uzaklaştırılabilmesi için gerekli teknik 
önlemler alınıyor mu? 

Alınan önlemler doğrultusunda kullanılan KKD değiştirme sıklığına dikkat ediliyor mu?

Birden fazla işverenin bulunması durumunda salgına karşı alınacak tedbirlerde işbirliği ve koordinasyona, 
işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösteriliyor mu?

Yemekhanelerde grupları azaltmak için kalabalık olmayan gruplar halinde çalışanların yemeğe alınmasına 
ilişkin düzenleme yapıldı mı?

Yemekhane, kantin ve çay ocağı gibi yiyecek-içecek tüketilen alanlarda sosyal mesafe kuralı gözetilerek işyeri 
zemininde gerekli işaretlemeler ve yönlendirmeler yapılıyor mu?

İşyeri bina ve eklentileri, o�s ortamları ile yemekhane ve dinlenme alanları, soyunma odaları ve duşlar gibi 
ortak alanların ve diğer kapalı mekânların düzenli bir şekilde doğal havalandırılması sağlanıyor mu?

İşyeri bina ve eklentileri, o�s ortamları ile yemekhane ve dinlenme alanları, soyunma odaları ve duşlar gibi 
ortak alanların ve diğer kapalı mekânların ve sıkça temas edilen tüm yüzeylerin rutin temizliği ve 
dezenfeksiyonu yapılıyor mu?

Soyunma odaları, 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?

Bariyer, uyarı işaretleri ve şeritlerle, kirli alanlar ile dezenfekte edilmiş alanlar birbirinden ayrılıyor mu?

En sık ortak kullanılan merdiven tırabzanları, asansör düğmeleri, yemek ve toplantı masası, kapı kolu, çeşme 
başlıkları, çöp kovaları, ATM, elektrik anahtarları gibi yüzeyler sıklıkla temizleniyor mu?

Temizlik işlerinin kayıtları tutularak etkili bir temizlik planı uygulanıyor mu?

Çalışanlara yeni tip koronavirüs salgını, enfeksiyon zinciri ve sağlığın korunmasına yönelik bilgilendirme 
yapılıyor mı? 

Çalışanlara etkin el yıkama teknikleri hakkında eğitim verildi mi?

Fabrikalarda ve o�slerin giriş çıkışlarında ve diğer bilgilendirme panolarında bilgilendirme broşürleri ile 
görseller asıldı mı?

Çalışanların, çalışma alanları girişlerinde ve içinde, diğer sosyal alanlarda (dinlenme alanları, yemekhane, 
kantin vb.) yeterli miktarda su, sabun ve alkol bazlı el antiseptiğine erişimi sağlanıyor mu?

Tek kullanımlık mendil, el havlusu ve temassız çöp kovalarından yararlanılıyor mu?

Yeniden kullanılabilir malzemeler ve ekipmanlar dezenfekte ediliyor mu?

Çalışanlara, eve gitmeden önce iş kıyafetlerini işyerinde değiştirmeleri ve iş kıyafetlerinin sık sık yıkanması 
gerektiği konusunda uyarılar yapılarak takibi sağlanıyor mu?
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Çalışanlar ateş, öksürük, nefes darlığı gibi hastalık belirtileri gösterdiklerinde işyeri sağlık  personeline derhal 
bildirim yapılıyor mu? 

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

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

Enfekte olduğu doğrulanmış çalışanın ayrılmadan önce çalıştığı, temas ettiği alanlar tespit edilip dezenfekte 
ediliyor mu?

Enfekte olduğu doğrulanmış çalışanın işyerinde temas ettiği çalışanlar belirlenip sağlık yetkilisine bildiriliyor 
mu?

Hurdaların depolanmasında görevli çalışanlar COVİD-19’a karşı ayrıca bilgilendirildi mi?

İlgili Bakanlıklarca hazırlanan işyerleri, işveren ve çalışanlar için COVID-19 duyuruları ve rehber dokümanlar 
doğrultusunda, alınan önlemlerin güncellenmesi sağlandı mı?

Mevcut acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellendi mi, salgına karşı ayrı bir eylem planı 
geliştirildi mi?

Konuşulan ana dilden farklı bir dilde konuşan yabancı bir çalışan var mı? (Konuşulan ana dili anlamakta 
zorlanan çalışan var mı?) Var ise bilgi ve dokümanlar uygun şekilde aktarılıyor mu? 

Temizlik ve bakım işleri personeline biyolojik ajanlarla kontamine olabilecek yerleri ne şekilde 
temizleyecekleri konusunda eğitim verildi mi?

İşyerinde özel politika gerektiren gruptaki çalışanlar (hamile, emziren, engelli vb.) varsa onların hijyen 
kurallarına uymalarını kolaylaştırıcı tedbirler alındı mı? 

Kişisel koruyucu donanımların düzenli kontrolleri yapılıyor mu? Gerekli hallerde yüz siperliği (aerosol 
sıçramalarını önlemek için) sağlanıyor mu?

Kullanılmış kişisel koruyucu donanımlar uygun şekilde bertaraf ediliyor mu? 

Kullanılmış kişisel koruyucu donanımların dış ortamdan izole bir atık kutusuna atılıyor mu?

Yeniden kullanılabilir kişisel koruyucu donanımların her kullanımdan önce ve sonra üreticinin önerisi 
doğrultusunda temizliği ve dezenfeksiyonu yapılıyor mu?

Kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından ortak kullanımı ve hijyenik özelliğini kaybeden veya tek 
kullanımlık olan malzemelerin tekrar kullanılması engelleniyor mu?

Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması 
sağlanıyor mu?

Koruyucu ekipmanlar biyolojik etkenlerle kontamine olamayacağı ve dışarıda giyilen kıyafetlerle temas 
etmeyeceği yerlerde depolanıyor mu?

Alt yüklenicilerin yukarıda zikredilen tüm maddelere uyması kontrol ediliyor mu?


