Tekstil Sektöründe;
Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya
Yönelik Kontrol Listesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

isggmd

Evet Hayır

01

Servis araçlarının taşıma kapasiteleri sosyal mesafe göz önüne alınarak planlandı mı?

02

Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere dezenfeksiyon ve temizliği sık
aralıklarla yapılıyor mu?

03

Servis araçlarında alkol bazlı el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulunduruluyor mu?

04

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında kişisel hijyenin sağlanması, temasın azaltılması ve sosyal mesafenin
sağlanmasına yönelik önlemler alınıyor mu?

05

Fabrika girişlerinde tüm kişilerin (personel, yönetici, şoför, ziyaretçi vb.) temassız ateş ölçer ile vücut ısılarının
kontrol edilmesi sağlanıyor mu?

06

Yeni tip koronavirüs’ün yayılma yolları, belirtileri ve alınacak önlemlerin neler olduğu hakkında çalışanlara
bilgilendirme yapıldı mı?

07

Çalışanlara etkin el yıkama teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı mı?

08

Fabrika giriş çıkışlarında ve diğer bilgilendirme panolarında yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirme
broşürleri ile görsellerin asılması sağlandı mı?

09

Yeni tip koronavirüs salgını dikkate alınarak mevcut risk değerlendirmesi ve acil durum planları güncellendi
mi?

10

İş planlaması, faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine ve sosyal mesafenin
korunmasına yönelik olarak yeniden düzenlendi mi?

11

Ofis çalışanları için nöbetleşe veya uzaktan çalışma için gerekli düzenleme yapıldı mı?

12

Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin çalışanlar arasından personel görevlendirildi mi ve sorumlulukları
belirlendi mi?

13

Çalışanların gerekli hijyen malzemeleri sağlanarak işe başlamadan önce ve çalışma süresince, sık aralıklarla,
en az 20 saniye boyunca ellerini su ve sabunla yıkamaları sağlanıyor mu?

14

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

15

Havalandırma sistemleri gözden geçirildi mi ve mümkün olduğunca doğal havalandırma ile bulaş riskini
azaltacak şekilde yeniden düzenlendi mi?

16

İşletmeler arası geçişlerde temas yüzeyinin azaltılması (sensörlü veya butonlu kapılar vb.) sağlandı mı?

17

İşletmedeki tüm alanların, forklift, transpalet vb. iş ekipmanının ve makine tezgâh ayar ekranlarının vardiya
değişiminden önce dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

18

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

19

Yüz yüze yapılması gereken toplantılarda sosyal mesafe kuralı gözetiliyor mu?

20

Yemekhane, soyunma odası, ofis ve diğer kapalı mekânların düzenli bir şekilde doğal havalandırılması ve
dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?
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21

Dinlenme alanları, yemekhane, soyunma odaları ve ofis gibi ortak kullanılan alanlar ve sıkça temas edilen
tüm yüzeylerin rutin temizliği ve dezenfeksiyonu yapılıyor mu?

22

Yemekhanede yoğunluk oluşmaması ve sosyal mesafenin korunması için yemek saatleri her vardiya için
düzenlenerek dönüşümlü olarak yemeğe çıkılması sağlanıyor mu?

23

Yemekhane içerisinde sosyal mesafe kuralı gözetilerek oturma düzeni sağlandı mı?

24

Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanların standartlara ve yaptıkları işe uygun kişisel koruyucu donanımlar
kullanmaları sağlanıyor mu?

25

KKD’lerin doğru kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı mı?

26

Tek kullanımlık kişisel koruyucu donanımlar uygun şekilde bertaraf ediliyor mu?

27

Yeniden kullanılabilir malzemeler ve ekipmanlar dezenfekte ediliyor mu?

28

Soyunma odalarında iş elbiseleri ile günlük kıyafetlerin farklı yerlerde saklanabilmesine yönelik gerekli
düzenlemeler yapıldı mı?

29

Çalışanların giydikleri iş elbiselerinin sık sık uygun sıcaklıkta yıkanması sağlanıyor mu?

30

Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda ortam ve kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların
kullanımından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla
dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

31

Tek kullanımlık el havlusu ve temassız çöp kovaları kullanılıyor mu?

32

Tuvalet ve lavabolarda kullanılmak üzere; sensörlü havlu dispenseri ve içten çekmeli tuvalet kâğıdı aparatları
yerleştirildi mi?

33

İlgili Bakanlıklarca hazırlanan işyerleri, işveren ve çalışanlar için COVID-19 duyuruları ve rehber dokümanlar
doğrultusunda, alınan önlemlerin güncellenmesi sağlanıyor mu?

34

Çalışanlar ateş, öksürük, nefes darlığı gibi COVİD-19 hastalık belirtileri yaşadıklarında maske takarak işyeri
sağlık personeline derhal bilgi vermeleri gerektiği duyuruldu mu?

35

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanın maske takmasını sağlanarak işyerindeki diğer
çalışanlardan izole ediliyor mu?

36

İzole edilen çalışan için ALO 184 hattı aranarak sağlık yetkililerine göre yönlendirilmesi yapılıyor mu?
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