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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ULUSLARARASI İŞBİRLİKLERİ BÜLTENİ-NİSAN 2020 

SAYI:1 

 

Uluslararası İşbirlikleri Bülteni Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 

Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (IOSH), 

İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu (ICOH), Avrupa İSG Eğitim, Öğretim Bilgi Ağı (ENETOSH) ve İslam 

İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından paylaşılan haberler, yayınlar, dijital araçlar, kampanyalar, etkinlik ve 

eğitimler ile anketleri sizlerle paylaşıyor. Bültene ilişkin görüş ve önerilerinizi iletmek için 

dgosh@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Telefon: 0 (312) 296 67 67 - 0 (312) 296 73 67 - 0 (312) 296 78 10 

Faks:      0 (312) 296 18 77 

İnternet Sitesi: https://ailevecalisma.gov.tr/isggm 

 

 
facebook.com/isggmd 

 
twitter.com/isggmd 

 
youtube.com/isggmd 

 
instagram.com/isggmd 

 

Yasal Uyarı: Bu e-bülten bilgilendirme amaçlı olup Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın resmi 

görüşünü yansıtmamaktadır. 

 

 

mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr
https://ailevecalisma.gov.tr/isggm
https://www.facebook.com/isggmd
https://twitter.com/isggmd
https://www.youtube.com/isggmd
https://www.instagram.com/isggmd
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Cafer UZUNKAYA 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 

Değerli İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri, 

Küresel düzeyde yaşanan COVID-19 salgını nedeniyle bütün dünyada iş 

sağlığı ve güvenliğinin öneminin bir kez daha öne çıktığı bir süreçten 

geçiyoruz. Bu süreç çalışma hayatımız için hızla değişen dinamiklere uyum 

sağlama ihtiyacını beraberinde getirmiş ve salgın döneminde sağlıklı ve 

sürdürülebilir bir çalışma hayatının temini için hassasiyetle çalışmalarımıza 

devam ettiğimiz bir dönem olmuştur. Salgının en kritik dönemlerinde dahi siz 

değerli İSG Profesyonellerinin işyerlerindeki varlığının ve sürekliliğinin arzu 

ediliyor oluşu, sizlere verilen kıymetin en önemli göstergelerinden biridir. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü olarak gayretli ve özverili 

çalışmalarla oluşturduğumuz ve işyerlerinde sağlık ve güvenlik risklerinin 

bertaraf edilmesi için hazırladığımız sektörel rehberler, broşürler ve kontrol 

listelerimizin yanı sıra video, afiş ve web sitemiz ile çalışan ve işverenlerimize 

yönelik bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarına devam ediyoruz. Bu 

çalışmaların sahadaki en etkin uygulayıcıları olan sizlerle uzun yollar kat ettik. 

Bu yolculukta sizlerle işbirliğimizi çok önemsiyor ve sizlerin desteğiyle 

ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği alanında hedeflerimize birlikte yürümeyi arzu 

ediyoruz. Aynı zamanda Genel Müdürlük olarak vizyonumuzu belirlemek 

amacıyla küresel düzeyde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gelişmeleri takip 

ediyoruz. 

Bu vesileyle yapılan takibi bir üst düzeye taşımak, sizlerle paylaşmak, Genel 

Müdürlüğümüze ve sahadaki yansımamız olarak gördüğümüz siz değerli 

profesyonellerimize yeni ufuklar açmak ve mesleki gelişiminize katkı sunmak 

adına hazırlanan Uluslararası İşbirlikleri Bülteni’nin hayırlara vesile olmasını 

diliyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 
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Dünya’dan Haberler 
 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Whatsapp Aracılığıyla COVID-19 İle İlgili Doğru 

Bilgiye Ulaşmanızı Sağlıyor 

Güvenilir kaynaklardan COVID-19 hakkında en son bilgilerden 

haberdar olun. Bilgilerinizin yerel veya ulusal halk sağlığı kurumunuz 

veya WHO web sitesi gibi güvenilir kaynaklardan geldiğinden emin 

olmak, WHO'nun başlattığı WhatsApp haberleşme ağına katılmak için 

tıklayınız.  

 

 

ILO: Çalışanlara Hem Bugün Hem de 

Genel İzolasyon Hafifletildikten Sonra 

Koruma Sağlanmalı 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel 

Direktörü Guy Ryder “Bugün için en önemli 

şey, bütün çalışanların sağlık ve güvenliğidir. 

Pandemi evrilirken, bulaşıcı hastalık salgını 

karşısında çalışanlarımızı nasıl koruduğumuz, 

toplumlarımızın ne derece güvenli, 

işletmelerimizin ne derece dayanıklı olduğunu 

belirleyecek.” dedi. Ryder ayrıca işe dönen 

çalışanlar için yeterli koruma olmadıkça, 

virüste ikinci dalga yaşanabileceğine dair 

uyarı yaptı. Haberin devamı için tıklayınız. 

 

 

WHO COVID-19 Salgını Hakkında Bilgilendiriyor 
WHO, COVID-19 sürecinde market alışverişini nasıl güvenli hale getirebiliriz, COVID-19 

banknotlar ve madeni para ile yayılır mı, meyve sebzelerimi nasıl yıkamalıyım sorularını 

yanıtlıyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/who-health-alert-brings-covid-19-facts-to-billions-via-whatsapp
https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_742984/lang--tr/index.htm%20(TR)
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Dünya’dan Haberler 
 

ILOSTAT Verileri Işığında İş Kazaları ve 

Meslek Hastalıklarına Bakış  
 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün 

ILOSTAT verilerini kullanarak iş kazası ve 

meslek hastalıklarını değerlendirdiği habere 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

COVID-19 

Soru& 

Cevap 

 

COVID-19 hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları 

için enfeksiyon önleme ve kontrolü hakkında WHO 

tarafından oluşturulan soru-cevap bölümüne 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

  

IOSH (Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü): COVID-19 'a 

İlişkin Güncel Bilgiler 

 
IOSH Başkanı COVID-19 konusunda güncel bilgileri bir video mesajı ile 

paylaştı. Videoya ulaşmak için tıklayınız. 
 

Kayıtdışı Çalışma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

EU-OSHA (Avrupa İş Sağlığı ve 

Güvenliği Ajansı):  

 

Her 10 Avrupalıdan 1'inin 2019'da 

kayıt dışı çalışma ile üretilen ürün 

veya hizmetleri satın aldığını 

biliyor muydunuz?  

 

 

 

 

https://ilostat.ilo.org/2020/04/30/covid-19-and-the-new-meaning-of-safety-and-health-at-work/
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-on-infection-prevention-and-control-for-health-care-workers-caring-for-patients-with-suspected-or-confirmed-2019-ncov
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/iosh-team-updates/
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Dünya’dan Haberler 

 

İŞ 2022 

 

 
IOSH, ''Yeni beş yıllık strateji “İŞ 2022 - güvenlik ve 

sağlığın geleceğini şekillendirme”, vizyonumuzu ortaya 

koyuyor ve atmamız gereken adımları belirliyor. Sağlığın 

ve güvenliğin geleceğini şekillendirmemize ve İŞ 2022'yi 

bugün ve gelecekte bir gerçeklik haline getirmemize 

yardımcı olun.'' mesajıyla 5 yıllık stratejisini paylaştı. 

Haberin devamı için tıklayınız.  

 

Yetkinlik Çerçevesi 

 

2019 yılında IOSH, İSG uzmanları, işverenler ve diğer paydaşlarla kapsamlı araştırma ve 

istişareyi takiben İSG profesyonellerinin yetkinlik çerçevesini güncelledi ve şu mesajı paylaştı: 

''İşyerlerinin son on yılda çok değiştiği ve İSG profesyonellerinin artık değişimi yönetmek ve 

yönlendirmek için daha geniş bir beceri, bilgi ve davranış birikimine ihtiyaç duydukları 

yaygın olarak kabul edilmektedir. Çerçeveyi yayımlayarak, zihinleri gereken yeterliliklere 

odaklamaya yardımcı oluyoruz.'' Haberin devamı için tıklayınız.  

  

KKD Akıllanıyor 

IOSH, daha rahat ve etkili kişisel koruyucu 

donanımlara olan talebin artmaya devam ettiğini 

değerlendirerek, üreticilerin yapay zeka, 

sürdürülebilirlik ve ergonomi gibi temel eğilimler 

hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Haberin 

devamı için tıklayınız. 

 

 

 

https://www.ioshwork2022.com/
https://www.iosh.com/my-iosh/competency-framework/
https://issuu.com/redactive/docs/iosh_marapr2020_full_lr_35ef90d10d1084
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Dünya’dan Haberler 

 

Amazon: Dağıtımda İş Güvenliği 
 

IOSH dağıtım işinde iş güvenliğine ilişkin 

Amazonu değerlendirdi. Ortalama bir 

işyerinin son yıllarda önemli ölçüde 

değiştiğini ve bunun en ciddi 

örneklerinden birinin de çevrimiçi 

perakende devlerinden Amazon 

olduğunu, Amazon’un iş gücünün artık 

her gün yeni teknolojilerle iç içe çalıştığını 

ve bunun da benzersiz zorluklar 

getirdiğini belirtti.  

 

IOSH Bu konuda Amazon personelinin “Her düzeyde olumlu etkileşimler oluşturmak ve 

güvenliğin tartışılmasını sağlamak çok önemlidir”. ifadesini paylaştı. Haberin devamı için 

tıklayınız. 

 

Gürültüyü Dışarıda Tut!- IOSH İşyerinde Sağlık ve Güvenliğe Dikkat Çekiyor 

 

IOSH, İngiltere'de işyerinde ruh sağlığı ve sağlık temelli 

değişikliklerden, geoekonomi ve “post-Grenfell” bina 

düzenlemesine kadar aşağıda yer alan 6 kilit İSG 

konusunda hızlı bir gelişime olan ihtiyaca dikkat çekiyor.  

1) İş sağlığı reformları ve sübvansiyonları  

2) İş yerinde sağlık temelli değişiklikler talep etme hakkı  

3) İş yerinde ruh sağlığı iyileştirmeleri  

4) Modern çalışma uygulamaları reformu  

5) Tedarik zincirlerinde şeffaflık 

6) Bina yönetmeliği ve yangın güvenliği ile ilgili ulusal 

“post-Grenfell” reformları 

Haberin devamı için tıklayınız. 

 

Anlayış Değişikliği  

 

IOSH sağlık ve güvenlik başkanı Ruth Wilkinson, IOSH’un kendi iş 

sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini ISO 45001'e uygun hale 

getirme konusundaki önderliğini değerlendiriyor. Haberin devamı 

için tıklayınız. 

https://issuu.com/redactive/docs/iosh_marapr2020_full_lr_35ef90d10d1084
https://issuu.com/redactive/docs/iosh_marapr2020_full_lr_35ef90d10d1084
https://issuu.com/redactive/docs/iosh_marapr2020_full_lr_35ef90d10d1084
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Dünya’dan Haberler 

 

IOSH, HSE'nin İşverenlere Sosyal Mesafe 

Uyarısını Paylaştı 

 

 

IOSH, koronavirüs salgını sırasında açık kalan 

işyerlerinde iki metrelik sosyal mesafe kuralına 

uymayan kişilere yaptırım uygulanacağı 

konusunda Birleşik Krallık Sağlık ve Güvenlik 

Ajansı (HSE)'nın işverenlere yaptığı uyarıyı 

paylaştı.  Haberin devamı için tıklayınız.  
 

 

 

 

IOSH Üyesi Olan 

Öğrencilere 

Burs Veriyor 

 

IOSH, 2011 yılında merhum Howard Phillips'in anısına bir burs fonu 

kurdu. Hevesli İSG profesyonellerinin yetiştirilmesine ve öğrenimlerinin 

desteklenmesine yardımcı olan IOSH Öğrenci Üyesi Bursuna ait bilgiler 

için tıklayınız.  
 

Dünya Kadınlar Günü: Güçlenmek  

 

 

IOSH 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı, iş sağlığı ve 

güvenliğinde zirveye ulaşan beş İSG profesyoneli kadına 

mesleki basamakları tırmanma öykülerini ve karşılaştıkları 

en büyük zorlukları sorduğu röportajı paylaştı. Haberin 

devamı için tıklayınız.  

  

IOSH : 

COVID-19 Politika Pozisyonu 

İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, COVID-19 salgını sırasında önemli rollere sahiptir ve 

kuruluşlara ve hükümetlere hayatları koruma, İSG ve refah risklerini, iş sürekliliği ve 

sürdürülebilirliğini yönetme konusunda yardımcı olur. İSG alanında çalışanlar, global ölçekte 

tüm sektörlerde, her boyutta ve türde organizasyonda çalışarak bunu başarmayı hedefler. 

Dünyanın önde gelen İSG kurumlarından biri olan IOSH, kuruluşların ve ülkelerin bu benzeri 

görülmemiş halk sağlığı acil durumuyla başa çıkmalarına yardımcı olduğu için İSG alanında 

görev alanların paha biçilmez çalışmalarını aktif olarak desteklemektedir. Haberin devamı için 

tıklayınız. 

https://www.ioshmagazine.com/2020/04/20/hse-issues-social-distancing-warning-employers
https://www.iosh.com/my-iosh/student-membership2/the-iosh-student-member-bursary/
https://issuu.com/redactive/docs/iosh_marapr2020_full_lr_35ef90d10d1084
https://www.iosh.com/more/our-influence/our-policy-positions/iosh-covid-19-policy-position/
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Dünya’dan Haberler 

 

AB Çalışma Otoritesi'nin Kayıtdışı 

Çalışmaya İlişkin Videosu Ve Paylaşımı 

 

EU-OSHA, kayıt dışı çalışmanın Avrupa'daki 

çalışanları, işletmeleri ve hükümetleri olumsuz 

etkileyen sürekli bir sorun olduğunu belirten 

haberi ve dokümanları paylaşıyor. Haberin 

devamı için tıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

AB Sağlıklı İşyerleri Kampanyası : 

İyi Uygulama Ödülleri 
Bir İspanyol güzellik salonu, işyerindeki tehlikeli 

maddelerin daha güvenli bitki bazlı alternatiflerle 

değiştirmesiyle EU-OSHA tarafından düzenlenen 

AB Sağlıklı İşyerleri Kampanyası 2018-19'da İyi 

Uygulama Ödülü almıştır. Haberin devamı için 

tıklayınız.  

 

 

COVID-19 Belçika'da Meslek Hastalığı Olarak Kabul Ediliyor 
EU-OSHA: ''COVID-19 Belçikadaki 

sağlık sektörü çalışanları için meslek 

hastalığı olarak kabul ediliyor. Bu 

durum, yeni COVID-19’dan 

etkilenen hastaları taşıyan ambulans 

görevlileri ile acil ve yoğun bakım, 

akciğer ve bulaşıcı hastalık 

bölümleri; COVID-19 hastalarında 

teşhis ve tedavi prosedürlerini 

uygulayan personel ve COVID-19 

salgınının meydana geldiği diğer bakım hizmetleri ve kurumlarında çalışan personeli 

kapsamaktadır. Aynı zamanda bu alanda eğitim gören öğrenciler ve stajyerler için de 

geçerlidir.'' Haberin devamı için tıklayınız. 

 

 

 

https://twitter.com/EU_ELA/status/1247462591020052481?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1245984599030648832?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1245289202696302594?s=20
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Yayınlar 

 

ILO: COVID-19 Krizi Sırasında Sağlık 

Çalışanlarını Korumanın Beş Yolu 

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Bulaşmayı önlemek için alınacak önlemler ve 

bunların nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili 

güncel bilgilere hızlı bir biçimde ulaşmaları, 

KKD erişiminde sıkıntı yaşamamaları ve 

KKD'lerin doğru şekilde nasıl kullanılacağı 

konusunda bilgi sahibi olmaları, 

2. Zihinsel sağlıklarının korunması, 

3. Ev ve aile ile ilgili sorumlulukları ve kendi 

refahları göz önünde bulundurularak uygun 

çalışma süreleri ayarlanması, 

4. Geçici süreli işe alınan ve gönüllü 

çalışanların da hem çalışma hayatı hem de iş 

sağlığı ve güvenliği açısından korunması, 

5. Daha fazla sağlık çalışanın yetiştirilmesi ve iş 

hayatına kazandırılması Haberin devamı için 

tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

ILO, COVID-19 krizi sırasında sağlık 

çalışanlarının virüsü kontrol altına almak ve 

hayatları kurtarmak adına verilen savaşın 

baş kahramanları olduğunu vurguladı. 

Sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve 

güvenliğinin, bu kriz sırasında işlerini 

yapabilmeleri için esas olduğunu ve onların 

korunmasının bir öncelik olması gerektiğini 

belirten ILO sağlık çalışanları ve destek 

personeli için beş noktaya dikkat çekti: 

(örneğin çamaşırhane personeli, temizlikçiler 

ve tıbbi atıklarla uğraşan çalışanlar), 

 

 

WHO: “Evde Ramazan” Rehberi 

 
 

WHO tarafından, COVID-19 bağlamında 

güvenli Ramazan için geçici rehberlik sağlamak 

üzere Ramazan boyunca farklı ülkelerde 

uygulanabilecek sosyal ve dini uygulamalar ile 

toplantılar için halk sağlığı tavsiyelerinin 

vurgulandığı bir rehber yayımlanmıştır. 

Rehbere ulaşmak için tıklayınız. 

https://iloblog.org/2020/04/01/five-ways-to-protect-health-workers-during-the-covid-19-crisis/
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331767/WHO-2019-nCoV-Ramadan-2020.1-eng.pdf
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Yayınlar 

 

COVID-19 ile Savaşan Çocuklar ''Benim 

Kahramanım Sensin'' 

 

İçerisinde Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Birleşmiş 

Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de olduğu 

Ajanslar Arası Daimi Komite çocukların COVID-19’u 

anlamalarını ve kabullenmelerini sağlamak amacıyla 

bir hikaye kitabı hazırladı. Çocukların COVID-19 

salgını sırasındaki ruh sağlığı ve psikososyal 

ihtiyaçlarını değerlendirmek için Türkçe, Arapça, 

İngilizce, İtalyanca, Fransızca ve İspanyolca 

hazırlanan küresel bir anket dağıtılmış, anket 

sonuçlarından faydalanılarak hazırlanan kitap 

COVID-19’dan etkilenen pek çok ülkedeki çocuklarla 

hikaye anlatımı yöntemi kullanılarak paylaşılmıştır. 

Çocuklardan, ebeveynlerden ve çocuk bakıcılarından 

gelen geri bildirimler doğrultusunda kitap yeniden 

gözden geçirilmiş ve son halini almıştır. Kitabın 

Türkçe versiyonuna ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

WHO “Makale: COVID-19'dan Korunmak 

İçin Kişisel Koruyucu Ekipmanların Rasyonel 

Kullanımı” 
WHO'nun sağlık hizmetlerinde ve kargo işleri de 

dahil olmak üzere toplumsal alanlarda kişisel 

koruyucu ekipmanların rasyonel kullanımı için 

öneriler sunduğu makaleye ulaşmak için tıklayınız. 

 

WHO: COVID-19 Maske Kullanımı 

Hakkında Tavsiyeler 

 

WHO' nun, evde bakım ve COVID-19 hastalarına 

hizmet sunulan sağlık kuruluşlarında maske 

kullanımına yönelik öneriler sunduğu çalışmaya 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

https://t.co/JgeUJNyty5?amp=1
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/health-workers
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ILO: COVID-19'un İşyerlerinde Önlenmesi ve 

Azaltılması İçin Kontrol Listesi 

 

 

ILO, işyerlerinde COVID-19'un önlenmesi ve 

hafifletilmesi için etkili risk değerlendirme ve risk 

yönetimi süreçlerinin gerekliliğine dikkat çekti. Bu 

amaçla hazırladığı kontrol listesini çalışanların 

güvenliğini ve sağlığını korumak için önlemler alma 

konusunda ilk adım olarak gösterdi. Kontrol listesine 

ulaşmak için tıklayınız. 
 

 

 

WHO: COVID-19 Salgını-İş Sağlığı ve Güvenliği İçin Temel Hususlar da Dâhil 

Olmak Üzere Sağlık Çalışanlarının Hakları, Rolleri ve Sorumlulukları 
  

 

 

 

 

 

 

 

WHO tarafından yayımlanan bu çalışmada, 

sağlık çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği 

için gereken özel tedbirler de dahil olmak 

üzere hak ve sorumlulukları 

vurgulanmaktadır. Sağlık çalışanları 

COVID-19 ile mücadelenin ön saflarında 

yer almaktadırlar. Bu nedenle enfeksiyon 

riski taşıyan tehlikelere maruz 

kalmaktadırlar. 

 

 

Patojen maruziyeti, uzun çalışma saatleri, 

psikolojik sıkıntı, yorgunluk, mesleki 

tükenmişlik, fiziksel ve psikolojik şiddet bu 

tehlikeler arasında sayılabilir. Makaleye 

ulaşmak için tıklayınız.  

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/resources-library/publications/WCMS_741813/lang--en/index.htm
https://www.who.int/publications-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-outbreak-rights-roles-and-responsibilities-of-health-workers-including-key-considerations-for-occupational-safety-and-health
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WHO: Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Maruziyetine Yönelik Risk Değerlendirmesi 

ve Yönetimi 
 WHO tarafından hazırlanan çalışma ile, 

COVID-19 hastalarına bakan veya kabul eden 

sağlık kuruluşlarında tüm sağlık çalışanlarının 

enfeksiyon riskini belirlemeye yardımcı olacak 

ve daha sonra enfeksiyon risklerine göre bu 

çalışanların uygun yönetimi için öneriler 

sunması hedeflenmektedir. Verilerin 

toplanmasını kolaylaştırmak için hazırlanan 

form ve konuyla ilgili terimlerin açıklandığı 

sözlüğe ulaşmak için tıklayınız.  

WHO: COVID-19 ve Gıda Güvenliği: 

Gıda İşletmeleri İçin Rehberlik 

 

WHO tarafından hazırlanan, gıda işletmelerinde 

COVID-19 virüsünü gıda tesislerinden uzak 

tutmaya ve işgücünü hastalıktan korumaya 

katkıda bulunabilecek önlemleri içeren rehber 

doküman yayımlanmıştır. Rehbere ulaşmak için 

tıklayınız.  

  

İşyerleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği İpuçları 
ILO, işyerlerinde alınacak güvenlik ve sağlık önlemlerinin 

çalışanları ve toplumu genel olarak korurken, hastalığın 

yayılmasını kontrol etmede çok önemli bir rol 

oynayacağını vurguladı. Bu amaçla yayımlanan videoya 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

Uzaktan 

Çalışma 

ve Ergonomi 

 

ILO, uzaktan çalışma sırasında çalışma 

alanında ergonominin nasıl sağlanacağı ile 

ilgili ipuçlarını bir video ile paylaştı. İlgili 

videoya ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331496/WHO-2019-nCov-HCW_risk_assessment-2020.2-eng.pdf
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-and-food-safety-guidance-for-food-businesses
https://www.youtube.com/watch?v=LjBGLkagFbs
https://www.youtube.com/watch?v=f3V_NYUTbAg
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ILO: COVID-19 Sektörel Raporları 

 

COVID-19’un belirli sosyal ve ekonomik sektörler 

ile endüstriler üzerindeki etkisine ilişkin olarak 

ILO’nun ön değerlendirmeleri, bir dizi sektörel 

bilgi notu haline getirildi. Sektörel raporlara 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

Şirketler: COVID-19 Krizi ve Yeniden 

Yapılanma 

ILO, şirketlere uluslararası çalışma standartları 

hükümlerine uygun olarak COVID-19 krizi 

karşısında yeniden yapılanma ve iyi 

uygulamalar konusunda rehberlik edecek bir 

rapor hazırladı. Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

COVID-19'a Karşı İstihdam 

Yoğun İşlerde Dikkat 

Edilmesi Gerekenler  

 

ILO, COVID-19 krizi sırasında 

istihdam yoğun işlerde alınacak 

önlemler konusunda öneriler 

sundu. Rapora ulaşmak için 

tıklayınız. 
 

 

 

IOSH: COVID-19 Sürecinde Geçici Çalışanların Yönetimi İçin Tavsiyeler 

IOSH: ''COVID-19 neden olduğu ilave önlemler ve 

endişe nedeniyle kuruluşların üretim ve çalışma 

kapasitesini karşılamak için geçici çalışanlardan 

faydalanmaları gerekebilir. 

Geçici çalışanlar, süreç ve prosedür hakkında bilgi sahibi olmaları için ek eğitime ihtiyaç 

duyacaklardır, bu sayede sağlık ve güvenlikleri sağlanacaktır. Herhangi bir geçici çalışanın 

hızlı bir şekilde işe hazırlanmaya çalışılması yeterli eğitimi almaması riskini oluşturabilir.'' 

değerlendirmesinde bulundu. İlgili değerlendirmelerin yer aldığı yayına ulaşmak için 

tıklayınız. 

https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_742714/lang--tr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/covid-19/briefing-notes/WCMS_742725/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/employment-intensive-investment/WCMS_741669/lang--en/index.htm
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/managing-temporary-workers/
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COVID-19 Evden Çalışırken Zihinsel 

Sağlık ve Refah 

IOSH evden çalışırken zihinsel refahı 

değerlendirdi: ''COVID-19 hepimizin 

çalışma şeklini değiştirdi. Tüm örgütler, 

hayır kurumları ve sivil toplum örgütleri 

bu salgın sırasında çalışanlarının 

görevlerini tamamlama şeklini 

değiştirmek zorunda kalıyor. 

 

Bu süre zarfında evden çalışanlar, can 

sıkıntısı, hayal kırıklığı ve yalnızlık gibi 

bir dizi duygu yaşamaya başlayabilirler. 

Ayrıca sağlık ve finans gibi konularda 

“neşesiz”, endişeli veya bunalımlı 

hissedebilirler.'' İlgili değerlendirmelerin 

yer aldığı yayına ulaşmak için tıklayınız.  

COVID-19 Evden Çalışmada Ergonomi 

COVID-19, iş dünyasının devam etmesi ve 

hayatta kalması için dünyadaki birçok 

kuruluşu evden çalışmayı keşfetmeye zorladı. 

Bazı kuruluşlar için, evden çalışma tanıdık bir 

alandır ve bu kuruluşlar için evden çalışmanın 

organizasyonu kolay olacaktır. Diğer 

organizasyonlar için, evden çalışmak tamamen 

yeni bir kavramdır ve kısa zamanda uyum 

sağlamak için zorlanacakları açıktır.  

 

İster sahada çalışsın, ister evden çalışsın, 

kuruluşlar, çalışanlarına yönelik risklerin 

düzgün bir şekilde yönetilmesini sağlamak 

için özen gösterir. Kuruluşların bu zorlu 

zamanlarda geçici bir çalışma durumuna 

uyum sağlamasına yardımcı olmayı 

amaçlayan IOSH tarafından hazırlanan yayına 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

WHO-Uzaktan Çalışma 

Animasyonu 

EU-OSHA, WHO tarafından hazırlanan 

uzaktan çalışmaya ilişkin animasyonu 

paylaşmıştır. İlgili animasyonu izlemek 

için tıklayınız. 

 

 

https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/mental-health-and-wellbeing-working-from-home/
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/the-ergonomics-of-homeworking/
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1255769092914585600?s=20
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COVID-19: El Hijyeni 

El hijyeni, bireyin COVID-19 virüsü ile 

enfekte olma olasılığını önlemek veya 

asgari düzeye indirmek için 

benimseyebileceği en önemli önlemlerden 

biridir. IOSH'un el hijyeni yönteminin 

benimsenmesi ve sürdürülmesi ile ilgili 

olarak hazırladığı yayına ulaşmak için 

tıklayınız.  

IOSH: COVID-19 Sağlık Sektöründeki 

Çalışanlar İçin Tavsiyeler 

IOSH, bu salgın sırasında, kamu ve özel  sağlık 

sektörlerinde çalışanların kendilerini ön saflarda 

bulduğunu, sağlık sektörünün COVID-19 ile 

ilgili vakaların yanı sıra mevcut hastaların 

talebini karşılamaya çalıştığını belirtti. 

 

Bu süre zarfında, asistanlar ve temizlik personeli 

de dahil olmak üzere sağlık hizmeti 

sağlayıcılarının, COVID-19'a maruz kalmaları 

bakımından özellikle hassas oldukları 

vurgusuyla hazırladığı aşağıdaki başlıkları 

içeren rehbere ulaşmak için tıklayınız. 

1) COVID-19’un durumu 

2) Sağlık sektöründeki çalışanlar için tavsiyeler 

3) Genel ve idari önlemlerdeki değişiklikler 

4) Triyaj ve Değerlendirme 

5) KKD ve Tıbbi Cihazlar 

6) Kohort alanlar 

7) Ortamın dekontaminasyonunu sağlayan 

temizlik personeli 

8) Yüksek Riskli Alanlar ve Yoğun Bakım 

9) KKD Kıtlığı 

10) Ortak alanların temizlenmesi 

11) Personel üniformaları / giysileri 

12) İş seyahati  

ILO Standartları ve COVID-19 

ILO, uluslarararası çalışma standartlarının 

temel hükümlerini baz alarak COVID-19 

salgınıyla ilgili sıkça sorulan soruları 

cevapladı. Rapora ulaşmak için tıklayınız.  

Sokağa Çıkma Yasağında Çalışanın 

Sağlığının Korunması İçin 5 İpucu 

 

IOSH, İSG profesyonellerine sokağa çıkma 

yasağı sırasında çalışanların zihinsel 

sağlığını nasıl yönetecekleri konusunda 

tavsiyelerde bulunuyor. İlgili yayına 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

https://www.ioshmagazine.com/2020/03/25/coronavirus-hand-hygiene
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/healthcare-workers/
https://www.ilo.org/ankara/areas-of-work/covid-19/WCMS_740697/lang--tr/index.htm
https://www.ioshmagazine.com/2020/04/17/5-tips-supporting-employee-wellbeing-during-lockdown
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IOSH: COVID-19 Tavsiyesi 

IOSH: ''İSG ve İSG’de rol alanlar bu 

eşi görülmemiş ve zorlu zamanlarda 

önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

noktada, dünyanın dört bir 

yanındaki çalışanların ve 

kuruluşların sağlık, güvenlik ve 

refahını destekleyerek, bu hastalığın 

yayılmasını önlemeye, kontrol altına 

almaya ve geciktirmeye yardımcı 

olmak için öncü ve odağız.'' 

 

Önleyici tedbirler, acil durum 

planlaması ve işyeri güvenliği, 

sağlığı ve refahını yönetme yolları 

hakkında önemli bilgiler sağlayan ve 

aşağıdaki tavsiyeleri içeren COVID-

19 yayınına ulaşmak için tıklayınız. 

Tavsiyeler: 

1) Önleyici tedbirler 

2) Acil durum planlama tavsiyesi 

3) Çalışanlarınızı yönetme 

 
 

COVID-19 ve Uzaktan Çalışma 

IOSH teknolojideki gelişmelerin, daha fazla insanın 

ofisten uzakta çalışmasını sağladığını, COVID-19 

pandemisinin, işverenleri daha esnek çalışma ortamları 

yaratmaya ve çalışanları uzaktan yönetmenin yollarını 

bulmaya zorladığını değerlendirerek pandemi sırasında 

uzaktan çalışanların nasıl yönetileceği ve risklerin nasıl 

azaltılacağı konusunda bir rehber hazırladı. Rehbere 

ulaşmak için tıklayınız.  

IOSH, HSE'nin Hazırladığı COVID-19 Olaylarının 

Raporlanmasına İlişkin Yeni Rehberi Paylaştı 

 

IOSH, Sağlık ve Güvenlik Ajansı (HSE)'nin hazırladığı 

COVID-19 olaylarının raporlanabileceği rehberi 

paylaştı. İş kazası ve meslek hastalığı açısından 

COVID-19 vakaları ve bu vakaların raporlanmasına 

ilişkin detayları içeren rehbere ulaşmak için tıklayınız. 
 

COVID-19 ve Mevzuat, Sıkça Sorulan Sorular 
 

IOSH "Geçtiğimiz birkaç hafta içinde hayatlarımız tanınmayacak kadar değişti. Hareketimiz 

üzerindeki giderek daha katılaşan kısıtlamalar ile neredeyse tüm işler bir şekilde değişti. 

Çalkantılı zamanlarda, iyi bildiğimiz konularda güvence ararız. Meslektaşlarımızı sarmak için 

tanıdık bir güvenlik battaniyesi olanağına sahibiz." mesajıyla COVID-19'un mevzuattaki yerine 

ilişkin sıkça sorulan soruları cevapladı. İlgili yayına ulaşmak için tıklayınız. 
 

https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/advice/
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/remote-workers/
https://www.ioshmagazine.com/2020/04/06/hse-issues-new-guidance-reporting-incidents-coronavirus
https://www.ioshmagazine.com/2020/03/27/coronavirus-and-law-faqs
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2020 Yılı Dünya İSG Günü  

ILO "Salgını Durdurun: İSG Hayat Kurtarır" 

28 Nisan her yıl dünya genelinde İSG günü olarak 

kutlanmaktadır. ILO dünya genelinde COVID-19 

salgınına karşı verilen mücadeleden dolayı, bu yılki 

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Gününde işyerlerinde 

COVID-19 salgını gibi bulaşıcı hastalıkların ortaya 

çıkmasına odaklanmıştır. ILO'nun 2020 yılı Dünya İş 

Sağlığı ve Güvenliği Günü kapsamında hazırladığı "Bir 

salgın karşısında: İş Sağlığı ve Güvenliğinin 

Sağlanması" başlıklı rapora ulaşmak için tıklayınız. 

Ayrıca ILO, 2020 yılı Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği 

Günü kapsamında COVID-19 salgınında İSG'nin 

önemini anlatan 5 makale yayımlamıştır. İlgili 

makalelere ulaşmak için tıklayınız.  

 

COVID-19 Tedarik Zincirlerinde Esneklik 

IOSH, Çin'de tek bir ilde sağlığa ilişkin 

endişe verici bir olay olarak başlayan 

durumun şu anda dünyadaki hemen 

hemen her ülkeye yayılmış ve küresel 

nüfusun çoğunun kısmen veya tamamen 

karantina altına alınmasına yol açan 

küresel bir pandemiye dönüştüğü 

değerlendirmesinde bulundu. Ülke sınırlarının kısıtlanması ve karantina önlemleri, tüketici 

harcamaları ve yatırımları üzerinde büyük olumsuz etkilere neden olan ve uluslararası ticaret 

ve küresel tedarik zincirlerinde kesintiler yaşatan pandemiye ilişkin IOSH tarafından 

hazırlanan yayına ulaşmak için tıklayınız.  

 

IOSH: COVID-19 ve İşyeri Hijyeni  

Bazı çalışanlar evden çalışsa da, kilit noktada 

bulunan çekirdek personel her zamanki 

şekliyle çalışmaya devam etmektedir. Bu 

nedenle IOSH, işyerlerini bu zorlu 

zamanlarda çalışır durumda tutmak için 

çalışanların korunmalarını sağlamak için bir uyarı / bakım kontrol listesi ile yedi adımlı bir 

işyeri hijyen kılavuzu geliştirmiştir. Kılavuza ulaşmak için tıklayınız. 

 

https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742463/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_742064/lang--en/index.htm
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/resilience-in-supply-chains/
https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/workplace-hygiene/
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COVID-19: Değişen Koşulların Ön 

Görülmesi ve Yönetimi 

IOSH Tavsiye ve Uygulama Departmanı 

Başkanı Duncan Spencer: “COVID-19, 

dünyanın dört bir yanındaki işyerleri için eşi 

görülmemiş bir zorluk yarattı, ancak iş sağlığı 

ve güvenliği profesyonelleri, çalışanların 

güvenliğini, sağlığını ve refahını etkin bir 

şekilde yönetme konusunda tavsiye ve 

rehberlik sağlamak için doğru konumdadır”.  

 

İnsanların COVID-19 sebebiyle hastalanması veya izole edilmesiyle ülkedeki iş gücü azaldıkça, 

giderek daha fazla işletme çekirdek personeli ile çalışmaktadır. Bu işyerlerinin, güvenlik 

yönetim sistemini tam olarak çalıştırmak veya risk kontrollerinin tamamını uygulamak için 

yeterli kaynağa sahip olmaması anlamına gelebilir. Konu ile ilgili yayına ulaşmak için 

tıklayınız.  

 COVID-19 Temizlik İşleri:  

“Doğru Anlayalım” 

IOSH, COVID-19'un Influenza'ya benzer, 

“zarflı” bir virüs olarak tanımlandığından, 

yayılmasıyla mücadele etmeye çalışırken 

uygulanabilecek kanıtlanmış temizlik 

yöntemleri ve protokolleri olduğundan 

bahsetti. Bununla birlikte, resmi kurumlar ve 

birçok temizlik müşterisi tarafından endüstri 

terminolojisi hakkında yanlış bilgi verilmesi veya terminolojinin yanlış kullanılmasının 

karışıklığa ve daha yüksek yayılma riskine yol açtığına dikkat çekti. 

GBAC (Global Biorisk Danışma Konseyi) bilimsel danışmanı Dr. Stefan Wagener'in, COVID-19 

pandemisinin mevcut durumu hakkında konuştuğu ve bir salgınla mücadele etmek için sık 

kullanılan alanlardaki temizlik için iyi uygulamalar ile sağlık ve güvenlik önlemlerini 

değerlendirdiği yayına ulaşmak için tıklayınız.  

 

EU-OSHA: Uzaktan Çalışma Konulu 

NAPO Filmi 

 

EU-OSHA uzaktan çalışmaya ilişkin yeni bir 

NAPO filmi yayımlamıştır. Filmi izlemek için 

tıklayınız. 

 

https://www.ioshmagazine.com/2020/04/03/coronavirus-predicting-and-reacting-changing-circumstances
https://www.ioshmagazine.com/2020/04/01/coronavirus-cleaning-lets-get-dialogue-right
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1255081926278479878?s=20
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COVID-19 Kapsamında Gıda Sektöründeki 

Çalışanları İSG Açısından Koruma Rehberi 
EU-OSHA, COVID-19 kapsamında gıda işletmelerinde 

uygulanacak minimum standartları belirleyerek çalışanların 

sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan 

rehberi paylaştı. Rehbere ulaşmak için tıklayınız.  

 

 

EU-OSHA İşe 

Güvenli Geri 

Dönüş Rehberi 

 

 

AB Komisyonu, işe güvenli bir 

geri dönüş için yeni EU-OSHA 

rehberinin yayınlandığını 

duyurmuştur. Rehbere ulaşmak 

için tıklayınız.  

 

   

 

FECC Tarafından Hazırlanan ve  

Covıd-19 Konusunda 

Yapılması/Yapılmaması Gerekenler 

Başlıklı Poster 

 

 

EU-OSHA, FECC (Fecc, Avrupa'daki Kimyasal 

Dağıtım Endüstrisinde 1600'den fazla KOBİ'nin 

bir araya geldiği bir çatı kuruluştur.) tarafından 

hazırlanan COVID-19 posterini paylaşmıştır. 

Postere ulaşmak için tıklayınız. 

                   

 

 

 

 

https://twitter.com/EU_OSHA/status/1255059341780168704?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1253628686621913089?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1252952899380023296?s=20
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Yayınlar 

 

ÇEK Şirketten COVID-19 Önleme Yönergeleri 

     EU-OSHA, bir Çek şirketi'nin hazırladığı eğitim 

yazılımı aracılığıyla çalışanların ve işverenlerin 

hastalığı işyerinde önlemesine yardımcı olabilecek 

COVID-19 önleme yönergelerini yayımladı. İlgili 

yönergelere ulaşmak için tıklayınız.  

 

İnşaatlarda Çalışanları  

COVID-19'dan Koruma Önerileri 

 

 

EU-OSHA, Uluslararası Güvenlik ve Sağlık 

İnşaat Koordinatörleri Organizasyonu 

(ISHCCO) tarafından yayımlanan 

inşaatlarda çalışanları COVID-19'dan 

koruma önerilerini paylaştı. Önerilere 

ulaşmak için tıklayınız.  

     

 

COVID-19 - İşyerlerinde İyi 

Uygulamalar Rehberi 

 

Biyolojik Ajanlar ve Sektörler 

Özelindeki Değerlendirme 

Dokümanları 

 

İspanyol 

hükümetinin web 

sitesinde COVID-

19 enfeksiyonlarını 

önlemek için 

işyerlerinde iyi 

uygulamaların 

anlatıldığı bir 

rehber (İspanyolca) 

bulunmaktadır. 

EU-OSHA 

tarafından 

paylaşılan söz 

konusu rehbere 

ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

 

İşyerindeki biyolojik 

ajanlara maruz kalma 

nedeniyle sağlık ve 

güvenliğin risk 

altında olup 

olmadığına ve hangi 

sektörlerin özellikle 

etkilendiğine ilişkin 

değerlendirme 

dokümanları 

hazırlanmıştır. EU-

OSHA tarafından 

hazırlanan 

dokümanlara 

ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/EU_OSHA/status/1252507552119734272?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1251065389217394688?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1250073387029970944?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1247819005446033408?s=20
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Yayınlar 

 

COVID-19 Konulu NAPO Filmi 

 

 

 

EU-OSHA tarafından COVID-19 konusunda bir 

NAPO filmi hazırlanmıştır. Filmi izlemek için 

tıklayınız. 

 

 

 
 

EU-OSHA AB komisyonu tarafından 

yayımlanan üreticilerin KKD ve tıbbi 

ekipman üretmesine yardımcı olacak bir 

dizi kılavuzu paylaştı. Kılavuzlara 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

AB Komisyonu KKD Ve Tıbbi Ekipman 

Konusunda Yayımlanan Kılavuzlar 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/EU_OSHA/status/1246106878075187201?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1245667488316129281?s=20
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Dijital Araçlar 

 

Çevrimiçi Risk Değerlendirme Aracı "Oira Tools" 

 
 

EU-OSHA öğretmenlerin, garsonların, 

gazetecilerin ve fırıncıların işyerlerindeki 

riskleri değerlendirmelerine yardımcı olmak 

için Slovence ve Yunanca dillerinde toplam 

dört "OiRAtools" yayımlandığını duyurdu. 

İlgili risk değerlendirme araçlarına ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

 

 

EU-OSHA: Ofislerde Risk Değerlendirmesi 

 

EU-OSHA: "Kas 

iskelet sistemi 

rahatsızlıklarına 

yönelik yeni pratik 

araçlar ve rehberlik 

veritabanına 550'den 

fazla erişim 

sağlanmıştır. 

Karantina ve evden 

çalışmalarda kas 

iskelet sistemi 

risklerinin nasıl 

önleneceğine ilişkin 

araçlar sunuyoruz." 

mesajını paylaştı. 

İlgili araçlara 

ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

Kas İskelet Sistemi 

Rahatsızlıklarına 

Yönelik Yeni Pratik 

Araçlar 

EU-OSHA İtalya'nın 

güncellenmiş OiRA 

aracı ile ofis 

çalışmalarında daha 

etkin bir şekilde risk 

değerlendirmesi 

gerçekleştirilebileceği

ni paylaşıyor. İlgili 

risk değerlendirme 

araçlarına ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

ILO Dijital Veri Deposu: Labordoc 

 

 

 

ILO'nun hazırladığı internet sitesi üzerinden 

çevrimiçi olarak yüz binlerce ILO yayınına 

(kitaplar, dergiler, makaleler, raporlar vb.) 

kolayca ulaşılması mümkün. ILO Dijital Veri 

Deposuna ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

https://twitter.com/EU_OSHA/status/1252522703443111936?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1252152553695035392?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1252230558190632961?s=20
https://labordoc.ilo.org/discovery/search?vid=41ILO_INST:41ILO_V2&lang=en
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Dijital Araçlar 

 

 

 

EU-OSHA tarafından sürekli olarak 

gerçekleştirilen AB Sağlıklı İşyerleri 

Kampanyası'nın yeni dönemi öncesinde 

'Yükü Hafiflet' web sitesi yayına 

girmiştir. Avrupa çapında işle ilgili kas-

iskelet sistemi rahatsızlıkları bilincini 

artıran kampanyanın başlatılacağı Ekim 

ayı öncesinde yayımlanan web sitesi ile 

farkındalık oluşturulması 

amaçlanmaktadır. Web sitesine 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

AB Sağlıklı İşyerleri Kampanyası 'Yükü 

Hafiflet' Web Sitesi 

 

 

Beupstanding Başlıklı Blog Tarafından Uzaktan Çalışma Konusunda Paylaşılan 

Bilgiler 

 

 

EU-OSHA tarafından BeUpstanding başlıklı 

bir blog paylaşılmıştır. Blog'ta uzaktan çalışma 

sırasında daha fazla oturmaya ve daha az 

hareket etmeye eğilimli olduğumuzdan yola 

çıkılarak statik duruşlardan kaçınmak için 

bazı ipuçları verilmiştir. İlgili Blog sayfasına 

ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/EU_OSHA/status/1255433205290844160?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1248158914950189059?s=20
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Kampanyalar 

 

Dünya İSG Günü 
 

EU-OSHA tarafından Dünya İSG Günü'nde COVID-19 

sürecinde işe dönerken güvenli uygulamaların 

benimsenmesi ve pandemiyi durdurmanın yollarına 

odaklanılması için hazırlanan bir rehber ile birlikte Dünya 

İSG günü ILO kampanyası paylaşılmıştır. İlgili paylaşıma 

ulaşmak için  tıklayınız.  

 

 

 

 

 

Kaybedecek Zaman Yok Kampanyası: Mesleki Kanseri 

Yenmek İçin Birlikte Çalışma 

IOSH’un “Kaybedecek Zaman Yok Kampanyası” 

kanserojenlere maruziyet konularının daha iyi anlaşılmasını ve 

işletmelerin harekete geçmesine yardımcı olmayı amaçlıyor. 

Kampanya şu amaçları güdüyor:  

1) Birleşik Krallık'ta ve diğer uluslarda çalışanların karşılaştığı 

önemli bir sağlık sorunu hakkında farkındalığı artırmak 

2) Birleşik Krallık ölçeğinde sorunun üstesinden gelmek için 

bazı çözümler önermek- uluslararası olarak da 

uyumlaştırılabilecek ulusal bir model ve 

 

3) işletmelere etkili önleme programları sunmalarına yardımcı olmak için ücretsiz, pratik, 

orijinal malzemeler sunmak. Kampanya'nın web sitesine ulaşmak için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/EU_OSHA/status/1255038895277903872?s=20
https://www.notimetolose.org.uk/
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Etkinlik ve Eğitimler 

 

WHO Uzmanlarından, COVID-19'a Yönelik 

Gerçek Zamanlı Ücretsiz Online Eğitimler 

 

 

 

OpenWHO ücretsiz online kurslarıyla COVID19'a 

giriş, sağlık & güvenlik, enfeksiyonun önlenmesi ve 

kontrolü, kişisel koruyucu ekipman, klinik bakım, 

ülke kapasitansı, tedavi hizmetleri gibi konular 

hakkında bilgi edinebilirsiniz. Eğitimlere erişim için  

tıklayınız.  

 

"Şirketler Çalışanları ve Halkı COVID-19'dan 

Nasıl Koruyor?"  

 

 

EU-OSHA, Visionzeroglobal ve 

Fundacion_ORP yöneticilerinin 

deneyimlerini paylaşacağı "Şirketler 

çalışanları ve halkı COVID-19'dan nasıl 

koruyor?" başlıklı bir web semineri dizisi 

başlatıldığı haberini paylaştı. Detaylı bilgi 

için tıklayınız. 

 

IOSH'la e-öğrenme 

 

IOSH, birçok farklı konuda çevrimiçi (e-öğrenme) kurs düzenlemektedir. Aşağıda isimleri 

bulunan kurslarla ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

1) Güvenli Yönetim 

2) Güvenli Çalışma 

3) Güvenli Yönetim Yenileme Eğitimi 

4) İş Sağlığı ve Refahını Yönetmek 

5) Yangın Güvenliği 

6) Yöneticiler için Güvenlik 

7) Elle Taşıma 

8) Güvenlik, Sağlık ve Çevre (SHE) İnşaat Kursları 

 

  

https://openwho.org/courses?topic=COVID-19
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1252180223329808384?s=20
https://www.iosh.com/elearning
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Etkinlik ve Eğitimler 

 

COVID-19 IOSH Webinar'ları 
 

 

Nisan ayı içinde IOSH tarafından gerçekleştirilen Webinar'ların listesi: 

1) İSG profesyonelinin rolü- COVID-19 krizi boyunca işinizi desteklemek- 23 Nisan  

2) COVID-19’a karşı sağlık çalışanlarının korunmasında mevcut riskler, zorluklar ve pratik 

önlemler- 16 Nisan  

3) COVID-19: Uzaktan çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığı ve refahıyla ilgilenmek- 9 Nisan  

4) COVID-19’a karşı işyeri güvenliğini ve sağlığını yönetmek- 2 Nisan Webinar'lara ulaşmak 

için tıklayınız. 

 

Kıdemli Çalışanlar Arasında Çalışma 

Ömrünün Uzatılması Konusunda Bir Kurs 

 

 

 

EU-OSHA, İskandinav İş Sağlığı İleri Eğitim Enstitüsü 

(NIVA) tarafından düzenlenen bir sonraki İSG kursunda 

"kıdemli çalışanlar arasında işgücü piyasasına katılımın 

devamlılığının sağlanması için öneriler" sunulacağı 

haberini paylaştı. Detaylar için tıklayınız. 

 

ICOH 2021 Kongresi 

 

 

 

2021 yılında Avustralya'nın Melbourne 

kentinde yapılacak olan ICOH Kongresi 

COVID-19 salgını nedeni ile 6-11 Şubat 2022 

tarihine ertelemiştir. Detaylara ulaşmak için 

tıklayınız. 

 

 

 

https://www.iosh.com/resources-and-research/our-resources/communicable-diseases/coronavirus/webinars/
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1250801517919166465?s=20
http://www.icohweb.org/site/news-detail.asp?id=181
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Etkinlik ve Eğitimler 

 

 

 

Doğru El Hijyeni İle Enfeksiyonları Önleyin 

Sağlık hizmetleriyle ilişkili enfeksiyonların çoğu el 

hijyeninin doğru bir şekilde sağlanması ile önlenebilir. 

WHO "Sağlık Hizmetlerinde El Hijyeni Kılavuzları’’, 

dünya çapında sağlık tesislerinde el hijyeninin 

geliştirilmesi ve iyileştirilmesini desteklemektedir. 

COVID-19 ile mücadele sırasında sağlık çalışanlarını 

bilgilendirmek için yeni "Doğru el hijyeni ile 

enfeksiyonlar nasıl önlenir? OpenWHO çevrimiçi 

kursu"na ulaşmak için tıklayınız.  

 

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma Ortamı İçin Yapı İşleri Çalışanlarına E-Öğrenme İle 

Evden Eğitim 

 

IOSH, global olarak sunduğu, 

bir günlük, birebir canlı "Yapı 

İşleri Çalışanları İçin Güvenlik, 

Sağlık ve Çevre Kursu" ile 

inşaat faaliyetlerinde çalışan 

herkes için temel bilgiler 

sağladığını belirtti.  

 

Kursa dünyanın herhangi bir yerinden erişimin mümkün olduğunu belirten IOSH, söz konusu 

kursun her ölçekteki kuruluş için uygun olduğunu vurguladı. IOSH, ayrıca kursla ilgili olarak 

"Kurs, çalışanlarınızın güvende olması için gereken temel bilgileri sağlar ve diğer çalışanları da 

güvende tutmak için gereken iyi anlayış ve teknikleri kazandırır. Etkili bir eğitim programı ile 

işinizi sağlıklı ve güvenli tutmanızı, kaza ve hastalık maliyetlerini yüzde 40'a kadar azaltmanızı 

sağlayacaktır." mesajını paylaştı. Kurs ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız. 
 

ILO 2020 Yılı Dünya İSG Günü Etkinliği 
 

Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü etkinliği olarak ILO 28 Nisan 2020 tarihinde "Salgını 

durdurun: İSG hayat kurtarır" konulu bir webinar düzenlemiştir. Söz konusu webinar yayında 

yalnızca çalışanların korunması değil aynı zamanda iş sürekliliğinin sağlanması için işyerinde 

İSG'nin önemi üzerinde durulmuştur. İlgili webinar yayınını izlemek için tıklayınız. 

 

 

 

https://openwho.org/courses/IPC-HH-en
https://www.iosh.com/training-and-skills/iosh-training-courses/she-for-construction-workers/
https://www.youtube.com/watch?v=O7LU4KeAZKE&feature=youtu.be
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Etkinlik ve Eğitimler 

 

Okullarda Alınacak Tedbirler İçin Webinar 

Yayını 

 

 

 

EU-OSHA, WHO'nun okullardaki mevcut durumu 

incelemek ve okullarda alınacak önemlerin 

uygulanması noktasında halk sağlığı ve epidemiyolojik 

hususları değerlendirmek amacıyla bir webinar 

düzenleyeceği haberini paylaştı. Webinar ile ilgili 

detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

 

 

 

 

IOSH, "Bilgi ve becerileri paylaşmak için benzer 

düşünen kişilerle ağ kurmanın ve işbirliği yapmanın 

çok değerli olduğunu biliyoruz. Mentorluk zaten tüm 

dünyada IOSH üyeleri tarafından yürütülmektedir, bu 

yüzden IOSH Mentorluk bunu desteklemek için 

buradadır. IOSH Mentorluk, diğer İSG uzmanlarıyla 

bağlantı kurmanız ve ilişkiler kurmanız için güvenli ve 

emniyetli bir platformdur. Platformumuz, bilgi 

bakımından eksik olduğunuz yönlerinizi belirlemenize 

yardımcı olan yeni uzmanlık çerçevemize uygun olarak 

geliştirilmiştir ve IOSH üyelerinin ihtiyaçlarını daha iyi 

desteklemek için 2020 yılı boyunca planlanan bir dizi 

heyecan verici inisiyatifin ilkidir." mesajını paylaşarak 

Mentorluk programını tanıtmıştır. Konu ile ilgili daha 

detaylı bilgi almak için tıklayınız. 

 

IOSH'un Mentorluğunda 

İSG Profesyonelleri İçin Bire Bir 

Öğrenme Programı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/EU_OSHA/status/1255467123662630915?s=20
https://www.iosh.com/my-iosh/iosh-mentoring/
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Anketler 

 

EU-OSHA Anketi 

 

 

 

EU-OSHA paydaşlarının görüşlerini almak ve 

faaliyetlerini iyileştirmek adına bir anket 

düzenlemiştir. Ankete katılmak için tıklayınız. 

 
 

 

Anket: COVID-19'dan Çalışanların Korunması 
EU-OSHA, DSÖ ve IOSH tarafından sağlık hizmetleri 

dışında temel kamu hizmetlerinde çalışan İSG 

Profesyonelleri için COVID-19'dan çalışanların korunması 

hakkında bir anket hazırlandığı haberini paylaştı. Anket ile 

ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.  

 

Yaşam, Çalışma ve COVID-19 Anketi 

 

 

EU-OSHA, bir AB kuruluşu olan Avrupa Yaşam ve 

Çalışma Koşullarını İyileştirme Vakfı tarafından 

hazırlanan "yaşam, çalışma ve COVID-19 başlıklı" 

anketi paylaştı. Ankete katılmak için tıklayınız.  

 

Avrupa Kimyasallar Ajansı Tarafından Hazırlanan Kadmiyum ve Asbest 

Maruziyeti Konulu Değerlendirme Çalışması 

Avrupa Kimyasallar Ajansı'nın kadmiyum 

ve asbest ile çalışmalarda, çalışanların 

korunması için mesleki maruziyet 

sınırlarını gözden geçirmek amacıyla 

hazırladığı değerlendirme (görüş toplama) 

çalışması EU-OSHA tarafından paylaşıldı. 

İlgili değerlendirme çalışması hakkında 

detaylı bilgi almak ve çalışmaya katılmak 

için tıklayınız. 
 

 

 

 

https://twitter.com/EU_OSHA/status/1254700580288843777?s=20
https://twitter.com/EU_OSHA/status/1249963924151296002?s=20
https://twitter.com/eurofound/status/1249668880206909445?s=20
https://twitter.com/EU_ECHA/status/1248178227782221824?s=20
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facebook.com/isggmd 

 
youtube.com/isggmd 

 
instagram.com/isggmd 

 
twitter.com/isggmd 

Uluslararası İşbirlikleri Bülteni Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Çalışma Örgütü 

(ILO), Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA), Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 

Enstitüsü (IOSH), İş Sağlığı Uluslararası Komisyonu (ICOH), Avrupa İSG Eğitim, Öğretim Bilgi 

Ağı (ENETOSH) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından paylaşılan haberler, yayınlar, dijital 

araçlar, kampanyalar, etkinlik ve eğitimler ile anketleri sizlerle paylaşıyor. Bültene ilişkin görüş ve 

önerilerinizi iletmek için dgosh@ailevecalisma.gov.tr e-posta adresinden bizimle iletişime 

geçebilirsiniz. 

https://www.facebook.com/isggmd
https://www.youtube.com/isggmd
https://www.instagram.com/isggmd
https://twitter.com/isggmd
mailto:dgosh@ailevecalisma.gov.tr

