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Servis araçları ve müşteri transfer araçlarının taşıma kapasiteleri sosyal mesafe göz önüne alınarak planlandı 
mı?

Çalışanlara ve müşterilere yeni tip koronavirüs salgınına ve sağlığın korunmasına yönelik bilgilendirme 
yapıldı mı?

Servis araçlarının ve müşteri transfer araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere dezen-
feksiyon ve temizliği sık aralıklarla sağlanıyor mu?

Tüm araçlara alkol bazlı el antiseptiği ve tek kullanımlık maske konuldu mu?

Resepsiyon ve insan hareketi ve yoğunluğunun yaşandığı diğer bölümlerde (restoran, spor salonları vb.)  
yerlerin çizgi çekilerek işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenleme yapılmış mı?

Mevcut durum göz önünde bulundurularak acil durum planları ve risk değerlendirmeleri güncellendi mi ?

Tesise girişlerde çalışanların, müşterilerin, alt işverenlerin, mal ve hizmet sağlayıcıların termal kamera veya 
temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülüyor mu?

Tesisteki bilgilendirme panolarına yeni tip koronavirüs salgını, korunma yolları, alınan önlem ve uygulamalar 
konusunda müşterilere gerekli bilgilendirme için a�ş, broşür, veya poster gibi görsellerin asılması sağlandı mı?

Resepsiyonda çalışan personel ile müşteriler arasında virüs bulaşının engellenmesi amacıyla resepsiyon 
bankolarına şe�af paravan konulması veya başka bir önlem alınması sağlandı mı?

Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim şeklinde verilmesi sağlanıyor mu?  

Tesis girişlerine ve tesis içindeki uygun yerlere kolay ulaşılabilir alkol bazlı el antiseptiği konuldu mu?  

Müşterilere temassız ödeme seçenekleri sunuluyor mu?  

Uzaktan eğitiminin uygulanamadığı durumlarda verilen yüz yüze eğitimlerde sosyal mesafe kuralı 
gözetiliyor mu?  

Tüm çalışanlara  tek kullanımlık maske, eldiven ile gerektiğinde yüz siperi verilerek uygun şekilde 
kullanmaları sağlanıyor mu?  

Mekanik havalandırma sistemlerine mümkün olduğunca taze hava sağlanması, iç havanın tekrar ortama 
verilmesini engelleyici tedbirler alındı mı?  

Filtrelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi ve sık sık temizlenerek dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?  

Ortak kullanılan alanlar (lobi, restoran, bar, �tness salonları, sauna, hamam, banyo, tuvaletler vb.) ile tesisin kapalı 
alanlarının tümü ve ekipmanın (kapı kolları, merdiven trabzanları, oda kartları, TV kumandaları, spor aletleri, bisiklet, ATV, 
bagaj taşıma arabaları, vb.)  sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesini sağlanıyor mu?  

Kullanılmış maske ve eldivenler uygun şekilde bertaraf ediliyor mu?  

Personel üniformaları ile gündelik kıyafetlerin ayrı tutulması için gerekli düzenlemeler yapıldı mı?  

Personelin kullandığı tüm ekipman, araç ve gereçler sık sık dezenfekte ediliyor mu?  
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Tesis içinde verilen kuaför ve berber hizmetleri için randevu sistemi kullanılıyor mu?  

Tuvalet ve lavabolarda özellikte temassız sabunluklar, kâğıt havlu makineleri ve çöp kutuları kullanılıyor mu? 
 

Animasyon görevlileri ve �tness eğitmenleri tarafından verilen hizmetlerde sosyal mesafenin korunmasına 
dikkat ediliyor mu?  

İşlem yapılan koltukların sosyal mesafe gözetilerek yerleştirilmesine ve içeride müşterilerin bekletilmemesine 
özen gösteriliyor mu?  

Meyve, sebzelerin kullanılmadan önce bol su ile yıkanması sağlanıyor mu?  

Kuaför ve berberlerin maske, eldiven ve yüz siperliği kullanması ve işlemlerde kullanılan aletlerin sık 
aralıklarla dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?

Çarşa�ar, battaniyeler, yastıklar ve havlular normalden daha sık değiştirilip temizleniyor mu?  

Tesis içerisinde acil durumlar için karantina alanları belirlenmiş mi?   

İzole edilen çalışan en kısa süre içerisinde Sağlık Bakanlığı’nın ALO 184 hattı aranarak sağlık kurumlarına 
yönlendirilmesi yapılıyor ve durumu takip edilerek kayıt altına alınıyor mu?  

Karantina alanlarının kullanımı ve tahliyesi ile ilgili olarak acil durum planlarında prosedürler hazırlanmış mı? 
 

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


