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İşyerine girişlerde temassız ateş ölçer ile kontrol yapılması sağlanıyor mu?

Yeni Tip Koronavirüs salgını dikkate alınarak mevcut risk değerlendirmesi ve acil durum planları güncellendi 
mi?

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?

Çalışanlara yaptıkları iş ve işlemlerde �ziksel teması en aza indirme yönünde bilgilendirme yapıldı mı? 
Birbirleri ile sosyal mesafeyi gözeterek çalışmaları sağlandı mı?

İşyerine giren müşterilerin işlem yaptırmadan önce alkol bazlı el antiseptiği kullanması sağlanıyor mu?

Çalışanların gerekli temizlik maddeleri, tek kullanımlık havlu ve sabun temin edilerek işe başlamadan önce ve 
çalışma süresince, sık aralıklarla, en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamaları sağlanıyor mu? 

Tüm çalışanların çalışma alanları girişlerinde, içinde ve diğer sosyal alanlarda (dinlenme alanları vb.) alkol 
bazlı el antiseptiğine erişimi sağlanıyor mu?

Çalışanların yapılan işe uygun ve kişiye özel koruyucu donanım (maske, yüz siperliği, iş elbisesi, vb.) 
kullanmaları sağlanıyor mu?

İşyerine gelen müşterilerin tek kullanımlık maske ve galoş kullanması 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?

İşyerine gelecek kişilerin randevu sistemi ile geliş-gidiş saatleri planlanıyor mu?

Dinlenme odaları düzenli aralıklarla temizlenip havalandırması yapılıyor mu?

Olası bekleme süreleri dikkate alınarak işyerinde birikmeleri önlemek için müşterilere randevu vermek 
suretiyle çalışmalar planlanıyor mu?  Randevu sistemi uygularken işin süresi gözetilip ve diğer müşterilerin 
işyeri ortamında beklemesinin önüne geçerek ortamdaki kişi sayısı sınırlandırılıyor mu?

Sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla stantlar, bölmeler veya çalışma bölümleri arasında ek boşluklar 
oluşturuldu mu? Saç kesimi vb. işlemler esnasında arada en az 1’er koltuk boşluk bırakılarak çalışılıyor mu?

Müşteriler ve çalışanlar tarafından düzenli olarak temas edilen tüm kapı kolları ve diğer yüzeyler uygun 
dezenfektanlarla temizleniyor mu?

Çalışanların dinlenme zamanları birbirleri ile çakışmayacak şekilde ayarlanıyor mu?

İşyeri ortamı sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılıyor mu?

Bekleme alanlarında dergi, gazete, vb. kağıt ürünler kaldırıldı mı?
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Evet Hayır

Müşterilere kullanılan tek kullanımlık olmayan önlük, havlu, göz bandı vb. ürünler her müşteriden sonra 
değiştiriliyor ve temizliği sağlanıyor mu?

Müşterilerin satın almayı planlamadığı ürünlere dokunmasını önlemeye yönelik tedbirler alındı mı? 

Gerekli koruyucu ekipman, dezenfektan, tek kullanımlık önlük ve havlu temini yapıldı mı?

Tek kullanımlık malzemelerin kullanıldıktan sonra uygun şekilde atık kutusuna atılması sağlanıyor mu? 

Losyonlar, kremler ve fırçalar gibi tüm ürünler kapalı bir kapta muhafaza ediliyor mu?

Müşterilerde kullanılan makas, fırça vb. ürünlerin her kullanımdan sonra temizlik ve sterilizasyonu yapılıyor 
mu? 

Çalışanlar her müşteriden sonra sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca ellerini yıkıyor mu?

Telefon, bilgisayar, yazar kasa veya kredi kartı makinesi vb. kullandıktan sonra bu cihazların %70’lik alkolle 
dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

Tek kullanımlık manikür, pedikür kitleri kullanılıyor mu?

Ödeme işlemlerinde nakit para transferinden kaçınıp, temassız ödeme seçeneğine yönlendirme yapılıyor 
mu?

İşyerlerinde tüm yüzeylerin ve ortak alanların geneltemizliği günlük olarak yapılıyor mu? 

Manikür-Pedikür Kaseleri uygun şekilde dezenfekte ediliyor mu?

İzole edilen çalışan veya müşteri için ALO 184 aranarak sağlık yetkililerine göre yönlendirilmesi 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?

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

Olası şüpheli varlığından sonra izolasyon alanının ve işyerinin dezenfeksiyonu sağlanıyor mu? 

Olası şüphelinin hastalığa yakalandığı kesinleştikten sonra yakın temaslı ve temaslı olanlar hakkında sağlık 
yetkililerine bilgilendirme yapılıyor mu?


