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RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Yeni tip koronavirüs salgınını dikkate alarak 
mevcut acil durum planlarını ve risk 
değerlendirmelerini güncelleyin. 

BİLGİLENDİRME
Çalışanlara özellikle olası sağlık riskleri, maruziyeti önlemek 
için alınacak önlemler, hijyen gerekleri, koruyucu donanım 
ve giysilerin kullanımı ve giyilmesi, herhangi bir olay anında 
ve/veya olayların önlenmesinde çalışanlarca yapılması 
gereken adımlara ilişkin bilgilendirme yapın. Alınan 
önlemleri en kısa zamanda çalışanlara ve çalışan 
temsilcilerine bildirin. Uyarıları görünür şekilde asın. 

HİJYEN
Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince sık 
aralıklarla en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla 
yıkamasını sağlayın. Çalışanların ve müşterilerin kolaylıkla 
ulaşabileceği uygun yerlerde alkol bazlı el antiseptiği 
bulundurun. Çalışma alanları girişlerinde, çalışma alanında ve 
sosyal alanlarda (dinlenme alanları, yemekhane, kantin, vb.) 
yeterli miktarda su, sabun vb. hijyen malzemesi temin edin. 
Ellerin yüz bölgesine temas etmemesi yönünde uyarılarda 
bulunun.

ELBİSE DOLABI
Koruyucu giysiler de dâhil, biyolojik etkenlerle 
kirlenmiş olabilecek iş giysilerini ve koruyucu 
ekipmanı, çalışma alanından ayrılmadan önce 
çıkarın ve günlük kıyafetlerden ayrı bir yerde 
muhafaza edin.

İŞ PLANLAMASI
Her ekipmanın tek bir operatör tarafından 
kullanabilmesini sağlayacak şekilde iş planlaması 
yapın. Salgına yakalanma riskini artıran faaliyetleri ve 
bu riske maruz kalabilecek çalışanları belirleyin. 
Maruziyeti en aza indirmek için gerekli tedbirleri 
planlayın
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UZAKTAN ÇALIŞMA
Çalışanlara verilen temel iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinin (ilk eğitimler de dâhil olmak üzere) 
uzaktan eğitim şeklinde verilmesini sağlayın. Uzaktan 
eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı 
eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz 
önünde bulundurularak en az kişi ile icra edilmesi 
sağlayın.

EKİPMAN DEZENFEKSİYONU
Ekipman üzerinde en çok temas edilen noktalar 
başta olmak üzere çalışma sepeti, kontrol paneli 
ve kapı kolları gibi bölgelerin, kabin içinde 
bulunan direksiyon, vites kolu, kontak anahtarı, 
ekran, klima ve kontrol butonlarının sık aralıklarla 
dezenfekte edilmesini sağlayın.

SOSYAL MESAFE
Çalışma platformlarında yapılan işlerin, sosyal 
mesafeye uygun şekilde platform üzerinde 
birden fazla kişiyle yapılmasını engelleyin.

ETKİLEŞİM
Ara dinlenmeler de dâhil olmak üzere çalışma 
süreleri içinde çalışanların birbirleriyle 
etkileşimlerinin asgari düzeyde olmasını 
sağlayın.

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
İşyerine özgü yapılan risk değerlendirmesine 
uygun kişisel koruyucu donanımları çalışanlara 
temin ederek uygun şekilde kullanmalarını 
sağlayın. Gerekli koruyucu donanımı, belirlenmiş 
bir yerde uygun olarak muhafaza edin. Her 
kullanımdan sonra ve mümkünse kullanımdan 
önce kontrol edin ve temizleyin. 
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Bu bilgi kartı, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Bu dokümanda, İş Ekipmanı Kiralama Sektöründe yapılacak çalışmalarda Yeni Tip Koronavirüse karşı mücadele 
kapsamında asgari hususlar belirtilmekte olup işyerlerinde alınması gereken diğer tedbirler ile ilgili olarak 
lütfen https://www.ailevecalisma.gov.tr/covid19 web adresi üzerinden yapılan duyuruları takip edin.

Enfeksiyonun bulaşma yolları ve enfeksiyondan korunma konularında daha ayrıntılı bilgi için lütfen 
https://www.saglik.gov.tr/ adresini ziyaret edin.
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MASKE KULLANIMI
Maskenin el hijyenine dikkat ederek takılmasını 
sağlayın. Ortak kullanımı engellenen maskeleri; 
kirlenmesi, nemlenmesi veya yırtılması halinde 
yenisiyle değiştirin. Maskeleri, ön yüzeyine temas 
etmeden lastiklerinden tutarak çıkarın ve önceden 
belirlenen dış ortamdan izole bir atık kutusuna atın. 
Kullanılmış maskeleri uygun şekilde bertaraf edin.

HAVALANDIRMA
Yedek parça depoları ve tamir yapılan alanları 
havalandırın, kabinli tüm iş ekipmanlarının 
doğal yollarla havalandırılmasını sağlayın.

BAKIM
Bakım, onarım, tamirat vb. işlerde görevli olan 
personellerin sosyal mesafe kuralını gözeterek 
hijyen kurallarına riayet edip çalışmalarını 
sağlayın. 

TEMASI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
Kiralama süresi biten ve makine parkına geri 
dönen ekipmanların ve malzemelerin, 
belirlenecek özel alanlarda belirli bir süre 
bekletilmesini sağlayın. Bu alanlara yalnızca yetkili 
çalışanların giriş yapmasına izin verin ve teması 
önleyici tedbirleri alın.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Temassız ateş ölçer kullanarak çalışanların ve 
ekipman parkına veya ofise gelen teknik 
personel, tedarikçi, hizmet sağlayıcı ve 
ziyaretçilerin vücut ısısını ölçün. 
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ORTAK KULLANIM ALANLARI
Yemekhane, yatakhane, ofis ve soyunma 
odalarını düzenli bir şekilde havalandırın, 
dezenfekte edin ve bu alanlarda kullanılacak 
malzemelerin temel hijyen şartlarını 
karşılamasını sağlayın. 

YEMEKHANE
Yemeklerin ve içeceklerin kumanya şeklinde 
dağıtılmasını sağlayın. Çalışma alanlarında yiyecek ve 
içecek bulundurulmamasına özen gösterin. Tüm 
yemekhane çalışanlarının ve servis ekibinin çalışırken 
maske ve gerekli koruyucuları kullandığından emin olun, 
her vardiya öncesinde işyeri sağlık personeli tarafından 
gerekli kontrollerinin yapılmasını sağlayın.

KOORDİNASYON
Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta 
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı 
bilgilendirmeleri düzenli olarak takip edin ve 
alınan tedbirlerin güncelliğini gözden geçirin.   

ACİL DURUM
Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi Covid-19 
semptomları bulunan çalışana maske takılmasını 
sağlayarak derhal işyeri sağlık personeline bilgi verin, 
işyeri sağlık personelinin bulunmadığı durumlarda 
diğer çalışanlardan izole edin, ALO 184’ü arayın, 
sağlık yetkililerinin yönlendirmelerine uyun.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

www.isggm.gov.tr

isggmd
İşveren; işyerinde YENİ TİP KORONAVİRÜS riskine 
karşı gerekli tedbirler aldığını çalışanlara 
bildirmelidir.


