İş Hijyeni Ölçümleri Esnasında;
Yeni Tip Koronavirüs Salgınından Korunmaya
Yönelik Kontrol Listesi
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

isggmd

Evet Hayır

01

İş hijyeni ölçümlerinin yapılacağı yere ulaşım sağlanırken servis araçlarının taşıma kapasiteleri sosyal mesafe
göz önüne alınarak planlanıyor mu?

02

Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla
sağlanıyor mu?

03

Servis araç girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?

04

Çalışanlara yeni tip koronavirüs salgınına, sağlığın korunmasına ve hijyen kurallarına yönelik bilgilendirme
yapıldı mı?

05

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında hijyen malzemesi kullanılmasına, temasın azaltılmasına ve sosyal
mesafenin sağlanmasına yönelik önlemler alınıyor mu?

06

İşe girişlerde çalışanlara yönelik temassız ateş ölçerlerle kontrol sağlanıyor mu?

07

İş planlaması, yürütülen çalışmalarda asgari sayıda personel bulunacak ve çalışanlar arasında sosyal mesafe
korunacak şekilde yapıldı mı?

08

Çalışanların bir arada bulunduğu yer ve zamanlarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyuluyor mu?

09

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

10

Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanlara standartlara ve işe uygun ve yeter sayıda Kişisel Koruyucu Donanım
(KKD) sağlanıyor mu?

11

Çalışanlara gerektiğinde maske üzerine takılmak üzere uygun yüz siperi verilerek, doğru şekilde kullanmaları
sağlanıyor mu?

12

Tek kullanımlık maskeler kullanılıyorsa kullanıldıktan sonra dış ortamdan izole bir atık kutusuna atılıyor mu?

13

Yeniden kullanılabilir KKD’lerin her kullanımdan önce ve sonra üreticinin önerisi doğrultusunda temizliği ve
dezenfeksiyonu yapılıyor mu?

14

Alınan önlemler doğrultusunda kullanılan tek kullanımlık maske vb.’nin kirlenme, nemlenme veya yırtılma
halinde yenisiyle değiştirilmesi sağlanıyor mu?

15

Kullanılmış maskelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu?

16

Çalışanlar için temiz iş elbiseleri sağlanıyor mu?

17

Günlük kıyafetler ile iş elbiselerine ilişkin olarak bulaş riskine yönelik gerekli önlemler alınıyor mu?

18

İş elbiseleri ile harici elbiselerin birbiriyle temasının önlenmesi ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik
gerekli düzenlemeler yapılıyor mu?

19

İş hijyeni ölçümünde kullanılacak tüm cihaz ve ekipmanın sadece sorumlu personel tarafından kullanılmasına
yönelik gerekli tedbirler alınıyor mu?

20

Ortak kullanılması zaruri cihaz ve sık temas edilen ekipman yüzeylerinin temizliğine ve dezenfeksiyonuna
dikkat ediliyor mu?
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21

Cihazların hazırlanması ve taşınmasından sorumlu personel dışında cihazlara temasın mümkün olduğunca
azaltılması sağlanıyor mu?

22

Cihazların hazırlanması ve taşınması esnasında işin yürütümüne engel olmayacak ve bulaş riskini azaltacak
şekilde uygun kişisel koruyucu donanımların kullanımı sağlanıyor mu?

23

Ölçüm süresi boyunca çalışanların kolay erişebileceği şekilde alkol bazlı el antiseptiği bulunuyor mu?

24

Kullanılan her türlü cihaz ve ekipman zarar görmeyecek şekilde (ekranlı araçlar dahil) düzenli aralıklarla
dezenfekte ediliyor mu?

25

Ortak kullanılacak ve/veya tekrarlı kullanılacak her türlü cihaz ve ekipman, her kullanımdan sonra uygun
şekilde temizlenip hijyeni sağlanıyor mu?

26
27

isggmd

İş hijyeni ölçümü esnasında her türlü cihaz ve ekipmanın (toz, gaz örnekleme başlığı, hava örnekleme
pompası, dozimetre vb.) çalışan üzerine takılması ve ölçüm sonunda çıkartılması esnasında mümkün
olduğunca sosyal mesafe korunarak çalışma yapılması sağlanıyor mu?
Ölçüm yapacak personel ile ölçüm yapılacak kişinin sosyal mesafe ve temasına yönelik gerekli tedbirler
alınıyor mu? ( işyeri ortamında ölçüm cihaz ve ekipmanın uygun bir alanda çalışanın kendi üzerine takmasına
yönelik bilgilendirme vb.)

28

Sahada doldurulması gereken formlar mümkün olduğunca tek personel tarafından gerekli hijyen şartları
gözetilerek dolduruluyor mu?

29

Ölçüm işlemleri bittikten sonra taşınabilir cihaz ve ekipmanın gerekli temizliği yapılıyor mu?

30

Ölçüm sonrası sahadan alınan numunelerin taşıyıcı kapları ve poşetleri iş hijyeni laboratuvarı numune kabul
alanlarına getirilmeden önce dezenfekte ediliyor mu?

31

Numune kabul personelinin ölçüm personellerince teslim edilen numunelere veya kargo/kurye yolu ile
gönderilen numunelere kayıt işlemi yaparken kayıt esnasında ve sonrasında ellerini dezenfekte etmesi
sağlanıyor mu?

32

Mümkün olduğunca gelen kargo ya da kuryelerin bina dış alanında teslim alınması sağlanıyor mu?

33

Sahada temin edilen ve doldurulan tüm form vb. dokümanların zarar görmeyeceği şekilde temizlik ve hijyeni
sağlanarak laboratuvara teslimi sağlanıyor mu?

34

İlgili Bakanlıklarca işyerleri ve işverenler için hazırlanan yeni tip koronavirüs salgını hakkındaki duyurular ve
rehber dokümanlar doğrultusunda alınan önlemler takip ediliyor mu?

35

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

36

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