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Şehirlerarası Toplu Taşıma Araçlarıyla Ulaşımda;
Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya
Yönelik Kontrol Listesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Evet Hayır

01

Sosyal mesafe kuralını göz önüne alarak toplu taşıma araçlarının taşıma kapasiteleri yarı yarıya düşürüldü mü?
Taşıt içi oturma düzeni ile ilgili olarak gerekli değişiklikleri yapıldı mı?

02

Araç içindeki yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde oturmaları sağlanıyor mu?

03

Araçların özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla sağlanıyor mu?

04

Her seferden sonra taşıtlarda temizlik ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor mu?

05

Toplu taşıma araçlarının uygun yerlerine alkol bazlı el antiseptiği yerleştirildi mi?

06

Yolculuk öncesinde ve seyahat esnasında tek kullanımlık mendil ile maske dağıtılması sağlanıyor mu?.

07

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında hijyen malzemesi kullanmalarına, fiziksel temasın azaltılmasına ve sosyal
mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınıyor mu?

08

Tüm gar girişlerinde (metro, tren, deniz otobüsleri ve şehirlerarası otobüs terminalleri, havalimanları vb)
termal kamera veya temassız ateş ölçerlerle kontrol sağlanıyor mu?

09

Çalışanlara, yeni tip koronavirüsün yayılma yolları, belirtileri ve alınacak önlemler hakkında bilgilendirme
yapıldı mı?

10

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

11

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

12

Garlarda benzer işi yapan görevli sayısının asgari oranda tutulması için planlama yapıldı mı?

13

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

14

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

15

Taşıt içlerinin mola müddetince yeterli düzeyde doğal havalandırılması yapılıyor mu?

16

Çalışanlara tek kullanımlık maske ve maske üzerine takılmak üzere uygun yüz siperi verilerek, doğru şekilde
kullanmaları sağlanıyor mu?

17

Kullanılmış maskelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu?

18

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?

19

Ellerin yüz bölgesine temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?

20

Taşıt içi görevlilerine yaptıkları işlemlerde (servis vb.) hijyen amacıyla alkol bazlı el antiseptiği, tek kullanımlık
mendil ve atıkları için özel çöp torbaları sağlandı mı?

21

Yemek ve dinlenme alanlarında da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor mu? Mola yerleri (dinlenme tesisleri,
vb) gibi yiyecek-içecek tüketilen alanlarda sosyal mesafe kuralına uyarak temizlik ve hijyene dikkat ediliyor mu?

22

Yüz siperlerinin her kullanım öncesi ve sonrası imalatçı talimatlarına uygun şekilde dezenfekte edilmesi
sağlanıyor mu?

23

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışan veya yolcu maske takarak işyerindeki veya taşıttaki diğer kişilerden izole ediliyor
mu? Gar ve istasyonlarda ise hastalığından şüphe edilen yolcuların bekletilmesi amacıyla bulaşmayı önleyecek nitelikte oluşturulmuş olan
izole alanlara yönlendiriliyor mu?

24

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

