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COVID-19 Sürecinde
Sağlıklı ve Güvenli 

Çalışma Yöntemleri



Covid 19 küresel salgını sürecinde sağlıklı ve güvenli 
bir çalışma hayatının sağlanması amacıyla ve değişen 

şartlardan kaynaklı yeni risklerin ortaya çıkması nedeniyle 
şantiye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine 

yönelik ilave eğitim gereği oluşmuştur. 

Bu kapsamda verilecek yeni eğitimlerin Çalışanların 
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik ve Biyolojik Etkenlere Maruziyet 
Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri 

çerçevesinde ve yeni tip koronavirüs temasına 
yönelik konu başlıklarına uygun şekilde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca bu eğitimlerde ortam şartları 
açısından sosyal mesafe kurallarına uygunluğunun 

sağlanması ve uzaktan eğitim modeli tercih edilmesi 
önem arz etmektedir.

EĞİTİMLERİN AMACI

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

MADDE 6-(3): Çalışma yeri veya iş 
değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, 
yeni teknoloji uygulanması gibi 
durumlar nedeniyle ortaya çıkacak 
risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir. 

Eğitim Programlarının Hazırlanması

Madde 10-(3): İşe yeni alımlarda veya 
değişen şartlara göre yeni risklerin 
ortaya çıkması durumunda yıllık eğitim 
programlarına ilave yapılır.

Madde 10- (4): İlgili mevzuatın 
değişmesi veya çalışma şartlarına bağlı 
olarak yeni risklerin ortaya çıkması 
halinde yıllık eğitim programına bağlı 
kalmaksızın çalışanların uygun eğitim 
almaları sağlanır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul 
ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine göre;



YENİ TİP KORONAVİRÜS  
TEMASINA YÖNELİK EĞİTİM KONULARI

1. GENEL KONULAR
a Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
b Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları

b1. Covid-19 salgını süresince  
çalışanların hak ve sorumlukları

c İşyeri Temizliği ve Düzeni 
c1. Covid-19 salgınına karşı işyerinde  
alınan genel tedbirler ve düzenlemeler 

ç İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

2. SAĞLIK KONULARI
a Meslek Hastalıklarının Sebepleri
b Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma  

Tekniklerinin Uygulanması
b1. Covid-19 ve sağlık etkilleri,
b2. Kişisel hijyen, tutum ve davranışlar, işyeri temizliği ve 
dezenfeksiyonu

c Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
c1. Covid-19 sürecinde stresle mücadele yöntemleri

ç İlkyardım
d Tütün Ürünlerinin Zararları ve Pasif Etkilenim



4. DIĞER KONULAR 
a Çalışanın yaptığı işe özgü yüksekte çalışma, kapalı ortamda 

çalışma, radyasyon riskinin bulunduğu ortamlarda çalışma, 
kaynakla çalışma, özel risk taşıyan ekipman ile çalışma, 
kanserojen maddelerin yol açtığı olası sağlık riskleri ve benzeri
a1. Tek kullanımlık maske eldiven gibi kişisel hijyen malzeme 
atıklarının toplanması, taşınması, depolanması ve atıkların bertarafı

3. TEKNIK KONULAR
a Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri

a1.Covid-19 salgını nedeniyle hazırlanan veya revizyonu sağlanan risk 
değerlendirmesi, tedbirler ve düzenlemeler

b Elle Kaldırma ve Taşıma
c Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
ç İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
d Ekranlı Araçlarla Çalışma
e Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
f İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması
g Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

g1. Covid-19 ile ilgili güvenlik ve sağlık işaretleri 
h Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı 

h1. Covid-19 salgınına yönelik kullanılan kişisel koruyucu donanımlar
i İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve  

Güvenlik Kültürü
j Tahliye ve Kurtarma 

j1. Covid-19 acil durum eylem planı



Eğitimler Çalışanların "İş Sağlığı ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"  
hükümlerine ve şartlarına uygun şekilde verilecektir. 

DÜZENLENMESİ 
PLANLANAN 

10 EĞİTİM KONUSU İÇİN 
ÖNERİLEN SÜRE 

TOPLAM  
240 DAKİKA OLUP 

BU SÜRELER 
TAVSİYE 

NİTELİĞİNDEDİR

EĞİTİMLERİN SÜRESİ
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YENİ TİP KORONAVİRÜS

VE SAĞLIK ETKİLLERİ

• Yeni tip koronavirüs ailesi ve fiziksel özellikleri hakkında bilgi 
sahibi olur. 

• Yeni tip koronavirüsün nasıl bulaştığını hakkında bilgi sahibi 
olur.

• Yeni tip koronavirüs semptom ve bulgularını, nasıl tanı 
konulduğu, hastalığın seyri ve prognozunu hakkında bilgi 
sahibi olur. 

• Yeni tip koronavirüs için kişisel hijyen, fiziksel temas ve sosyal 
mesafenin önemini bilir,  tıbbi ve teknik korunma yöntemlerini 
sıralar.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

Katılımcıların, Yeni tip koronavirüs 
özellikleri, sağlık etkileri, korunma 
ve önlemler hakkında bilgi sahibi 
olmalarını sağlamak.

Programın Alt Başlıkları
1. Yeni tip koronavirüs ve özellikleri

2. Yeni tip koronavirüsün  
bulaşma yolları

3. Yeni tip koronavirüsün  
sağlık etkileri

4. Riskli gruplar 

5. Korunma ve önlemler
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20 dk

Programın Amacı



30 dk

KİŞİSEL HİJYEN, TUTUM VE DAVRANIŞLAR
İŞYERİ TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU 

• Kişisel hijyen tedbirlerini hakkıda bilgi sahibi olur. 

•  Etkin el yıkama tekniğini bilir ve el antiseptiklerinin  
özelliklerini bilir.

• Günlük kıyafet ve iş kıyafetlerinin ayrı muhafaza edilmesi, 
temizliğinin yapılması gerektiğini bilir. 

• Yemek ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe, temas, hijyen 
ve temizlik kurallarını hakkında bilgi sahibi olur.  

• Temas yüzeylerinin  ve ortak kullanılan alet ekipman ve 
malzemerin dezenfeksiyonunu yapar.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

Programın Amacı

Katılımcıların Yeni tip 
koronavirüse karşı kişisel hijyen, 
tutum ve davranışları hakkında 
bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

Programın Alt Başlıkları
1. Kişisel hijyen tedbirleri

2. Etkin el yıkama tekniği ve uygulamalı 
anlatım 

3. Genel önlemler (Soyunma ve giyinme alan-
ları, duş veya lavabo gibi yerlerde hijyen, 
temizlik ve çalışanların uyacağı hususlar

4. Yemek ve dinlenme yerlerinin düzeni, 

5. Temas alanlarının dezenfeksiyonu 

6. Ortak kullanılan el aleti, ekipman, araç ve 
malzemelerin dezenfeksiyonu
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15 dk

STRESLE MÜCADELE 
YÖNTEMLERİ

• Yeni tip koronavirüsün sebep olduğu stresörleri ve sağlık 
etkilerini tanımlar.

• Yeni tip koronavirüsün yaratacağı stresle başa çıkma 
yöntemlerini bilir. 

• Stres faktörlerini azaltıcı fiziksel ve zihinsel egzersizleri ve 
beslenme biçimlerini bilir. 

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

Yeni tip koronavirüse karşı 
çalışanların stresle başa çıkma, 
zihinsel veya fiziksel tükenmeden 
korunma, Psikososyal sağlığın 
teşvik edilmesi ve korkunun en 
aza indirilmesi gibi davranışsal 
dayanıklılık hakkında bilgi 
edinmelerini sağlamak.

Programın Alt Başlıkları
1.  Yeni tip koronavirüsün neden olduğu 

olduğu stresörler ve sağlık üzerindeki 
etkileri

2.  Stresörlere karşı korunma ve mücadele 
yöntemleri

3.  Stres faktörlerinden korunmada fiziksel ve 
zihinsel egzersizler, beslenme
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30 dk

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGININA YÖNELİK 
KULLANILAN KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR 

Kişisel koruyucu donanımların özelliklerini, yeterliliklerini, kullanım 
sıklığını, hijyen kurallarına uygun kullanımını, muhafazasını ve 
depolanmasını, hangi aralıklarla kişisel koruyucu donanımlarını 
değiştirmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olur. 

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

Programın Amacı

Katılımcıların yeni tip 
koronavirüse karşı kişisel 
koruyucu donanımlarını nasıl 
ve ne şekilde kullanacaklarını 
öğrenmelerini sağlamak.

Programın Alt Başlıkları
1. Kişisel koruyucu donanım özellikleri, amacı 

ve yeterlilikleri  

2. Kişisel koruyucu donanımların hijyeninin 
sağlanması 

3. Kişisel koruyucu donanımların muhafazası 
ve saklanması

4. Kişisel koruyucu donanımların kullanım 
sıklığı 

5. Kişisel koruyucu donanımların uygulamalı 
kullanımı ve bakımı 
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45 dk

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE 
GENEL TEDBİRLER

• Çalışma ortamlarında yeni tip koronavirüs 
nedeniyle oluşan yeni risklerin farkına varır ve 
alınan önlemlere ilişkin bilgi sahibi olur.

• Risk değerlendirmesi raporunda önerilen 
korunma ve maruziyeti azaltmak için alınan 
tedbirleri bilir ve uygular.

• Alınan koruyucu tedbirlerin etkin olup olmadığını 
bilir ve etkin değilse yeni alınan tedbirler bilir ve 
uygular.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

Programın Amacı

Değişen şantiye şartlarına yönelik olası 
risklerin değerlendirilmesi için gerekli temel 
bilgilerin ve değerlendirme sonucu alınacak 
tedbirlerin öğrenilmesini sağlamak. 
Yeni tip koronavirüs kapsamında yeni 
hazırlanan veya revize edilen risk 
değerlendirmesi hakkında çalışana bilgi 
vermek ve tedbirlerin uygulamasını 
sağlamak.

Programın Alt Başlıkları
Covid-19 salgını nedeniyle hazırlanan veya yenilenen  
risk değerlendirmesi hakkında çalışanlara bilgi verilmesi 

1. Covid-19 açısından tehlikeli alanlar ve işlerin belirtilmesi 
(Toplu olarak çalışılan ve kullanılmak zorunda kalınan 
alanlar,  asansör gibi  sınırlı kapalı alanlar),

2. Covid-19'dan korunma ve maruziyeti azaltma 
tedbirleri:

 2.1.  Riskin elimine edilmesi-Uzaktan çalışma

2.2. İşlemin başka bir yöntemle yapılmasının 
sağlanması - Otomasyon sistemleri 

2.3. Teknik ve mühendislik tedbirlerinin alınması 

2.4. Kişisel koruyucu donanım kullanımı 

3. Alınan koruyucu tedbirlerin etkinliğinin izlenmesi 
ve gerekiyorsa revize edilmesi sonucu revize edilen 
tedbirlerin çalışanlara aktarılması
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20 dk

YENİ KORONAVİRÜS SALGINI SÜRESİNCE
ÇALIŞANLARIN HAK VE SORUMLUKLARI

Programın Amacı

Salgın sürecinde çalışanların hak 
ve sorumluluklarını bildirmek. 

Covid-19 sürecinde sahip olduğu hakları, 
yeni düzenlemeler kapsamında haklarını ve 
kendisinden beklenilenleri bilir.

Bu eğitimin sonunda çalışanlar;

Programın Alt Başlıkları
Çalışanların hak ve sorumluluklarının yeni resmi 
düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi

6EĞİTİM N
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25 dk

YENİ KORONAVİRÜS SALGININA KARŞI İŞYERİNDE 
ALINAN GENEL TEDBİRLER VE DÜZENLEMELER

• İşyerinde uygulanan çalışma düzenini bilir.

 • Sosyal mesafe kuralını uygular.

• Ortak kullanım alanlarında nasıl davranacağını bilir.

• İnşaat sahasına giriş ve çıkışlarda dikkat edeceği hususları bilir.

• Nakliyat işlemlerinde düzenlemeleri bilir.

Bu eğitimin sonunda çalışanlar;

Programın Amacı

İşyerinde yeni tip koronavirüs 
süreci kapsamında yapılan 
düzenlemelerden ve konulan 
kurallardan çalışanın haberdar 
edilmesini ve çalışanların 
planlanan yeni düzene ve 
kurallara uymasını sağlamak.

Programın Alt Başlıkları
1.  Uzaktan çalışma düzeni

2. İnşaat alanında sosyal mesafe kuralı ve 
uygulaması

3. Temasın azaltılması için yemekhane, 
yatakhane ve sosyal tesis kuralları

4. İnşaat sahasına giriş ve çıkış kuralları

5. Yeni iletişim yöntemleri

6. Ziyaretçi ve müşterilere ilişkin düzenlemeler

7. Nakliye ve taşıma işlemleri

8. İşyeri açma ve kapatma kuralları 
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20 dk

YENİ TİP KORONAVİRÜS  
ACİL DURUM EYLEM PLANI

• Çalışanlar Covid-19 acil durum hazırlık ekibini tanır ve 
kimlerle iletişim kuracağını bilir.

• Acil durum eylem planını bilir.

• Covid-19 şüpheli vakanın belirlenmesi ve takibinin nasıl 
yapıldığını bilir.

• Karantina ve izolasyon şartlarını bilir.

• İyileştiğinde işe nasıl dönebileceğini bilir.

• İşyerinin kısmi veya tamamen kapatılması durumlarında 
yapması gerekenleri bilir.

• Acil durum telefonlarını bilir.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

Programın Amacı

Hazırlanan acil eylem planını 
bildirmek ve acil durumlarda 
yapılması gerekenleri sağlamak. 

Programın Alt Başlıkları
1. Yeni tip koronavirüs acil durum hazırlık 

ekibi 

2. Acil durum eylem planı hakkında 
bilgilendirme 

3. Şüpheli vaka belirleme ve takip 

4. Karantina, izolasyon şartları  

5. Sağlık kuruluşuna sevk

6. İyileşen çalışanın geri dönmesi 

7. İşyerinde salgının yaygınlaşması durumu

8. İşyerinin kısmi veya tamamen kapatılması

9. Acil durum telefonları

8EĞİTİM N
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15 dk

YENİ KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ 
GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ

• İşyeri işaret, levha ve panolarını tanır nereye yerleştirildiğini bilir.

• İşaretin verdiği talimatlara uyar.

Bu eğitimin sonunda çalışanlar;

Programın Amacı

Yeni tip koronavirüs kapsamında 
işyerinde kullanılan bilgilendirme 
yönlendirme, uyarı ve ikaz 
işaretlemelerini tanıtmak, yerlerini 
bildirmek ve bu işaretlemeler 
doğrultusunda talimatlara 
uyulmasını sağlamak.

Programın Alt Başlıkları
1.  İşyeri işaret, levha ve panoların; 

tanıtılması, bulunduğu yerin belirtilmesi

2. Farkındalığının ve gereğinin yapılmasının 
sağlanması
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20 dk

TEK KULLANIMLIK MASKE ELDİVEN GİBİ KİŞİSEL HİJYEN 
MALZEME ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI, 

DEPOLANMASI VE ATIKLARIN BERTARAFI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yayımlamış olduğu Tek Kullanımlık 
Maske Eldiven Gibi Kişisel Hijyen Malzeme Artıklarının Yönetiminde 
Covid-19 Tedbirleri Genelgesi doğrultusunda bertaraf işlemlerinin 
yapılmasına yönelik detaylı ve uygulamalı önerilerle atık 
yönetimine ilişkin bilgileri kazanır.

Bu eğitimin sonunda katılımcılar;

Programın Amacı

Atıklarının toplanması, taşınması, 
depolanması ve bertarafında 
izlenecek yolun ve bu süreçte 
kişisel korunmanın ve çevrenin 
korunması konularında bilgi 
verilmesini sağlamak.

Programın Alt Başlıkları
1. Atık yönetimi ile ilgili olası tehlikeleri 

tanımak

2. Atıklara yönelik izolasyon ve muhafaza 
prosedürleri

3. Atıkların nakliyesi
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T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Emek Mahallesi 17. Cadde No: 13, 06520 Emek / ANKARA

Telefon: 0312 296 67 67

www.ailevecalisma.gov.tr/isggm
www.guvenliinsaat.gov.tr

İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası

Yıldızevler Mahallesi 4. Cadde 719.  
Sokak No:3 Çankaya / ANKARA

Telefon: 0312 441 4350

www.intes.org.tr
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