İş Ekipmanı Kiralama Sektöründe;
Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya
Yönelik Kontrol Listesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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Evet Hayır

01

Ekipman üzerinde en çok temas edilen noktalar olan; çalışma sepeti, kontrol paneli, kapı
kolları gibi bölgeler uygun yüzey hijyen malzemeleri ile dezenfekte ediliyor mu?

02

Kabin içinde bulunan, direksiyon, vites kolu, kontak anahtarı, ekran, klima butonları,
kontrol butonları gibi elle temas edilen yüzeylerin dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

03

Kiralık ekipman ile yapılan çalışmalarda ekipmanın birden fazla operatör tarafından
kullanılması engelleniyor mu?

04

Mesai bitiminden sonra ekipmanlarda ve ortak kullanım alanlarında temizlik ve
dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor mu?

05

Çalışma platformunda yapılan işlerin, organizasyonel önlemler alınarak sosyal
mesafeye uygun şekilde birden fazla personel ile yapılması durumu engelleniyor mu?

06

Yedek parça depoları, tamir yapılan alanlar, kabinli tüm iş ekipmanları doğal yollarla
havalandırılıyor mu?

07

Kiralık ekipmanların teslim edilmesinde ve geri alınmasında fiziksel temasın
azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınıyor mu?

08

Makine parkına gelen kiralık ekipmanlar, belirlenmiş alanlarda belirli süre bekletiliyor,
uygun yüzey hijyen malzemeleri ile dezenfekte edilerek parka alınıyor mu?

09

Ekipman parkına dışarıdan gelen teknik personel, tedarikçi, hizmet sağlayıcı ve
ziyaretçilerin isimleri kayıt altına alınıyor, ateş ölçümleri yapılıyor mu?

10

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

11

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

12

Çalışanlara, yeni tip koronavirüsün yayılma yolları, belirtileri ve alınacak önlemler
hakkında bilgilendirme yapılıyor mu?

13

Çalışma alanları girişlerinde, çalışma alanında ve sosyal alanlarda (dinlenme alanları,
yemekhane, kantin, vb.) yeterli miktarda su, sabun vb. hijyen malzemesi sağlanıyor mu?

14

Su ve sabun gibi hijyen malzemelerine yeterli erişim olmayan işyerlerinde çalışanlar için
uygun dezenfektanlar sağlanıyor mu?

15

İşyeri risk değerlendirmesine uygun şekilde KKD kullanımı sağlanıyor mu?

16

Operatörlere verilen KKD'lerin başkaları tarafından kullanılmaması gerektiği ile ilgili
uyarı ve kontroller yapılıyor mu?

17

Kullanılmış maskelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu?

18

Ekipmanda çalışanlar için hijyen amacıyla alkol bazlı el antiseptiği, tek kullanımlık
mendil ve atıkları için özel çöp torbaları sağlandı mı?

19

Ellerin yüz bölgesine temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?

20

Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor
mu?

21

Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için
planlama yapılıyor mu?

22

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanın işyerindeki diğer
çalışanlardan izole edilmesi sağlanıyor mu?

23

İzole edilen çalışan ALO 184 aranarak sağlık yetkililerinin bildirimlerine göre
yönlendirilmesi yapılıyor mu?

24

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

