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Sosyal mesafe kuralı göz önüne alınarak; servis araçlarının taşıma kapasiteleri ve servis 
içi oturma düzeni ile ilgili olarak düzenlemeler yapıldı mı?
Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve 
hijyeni sık aralıklarla sağlanıyor mu?

Servis araçlarına alkol bazlı el antiseptiği konuldu mu?

Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında hijyen malzemesi kullanmalarına, �ziksel temasın 
azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınıyor mu?

İşe girişlerde çalışanlara yönelik temassız ateş ölçerlerle kontrol sağlanıyor mu?

Çalışanlara Yeni Tip Koronavirüs salgınına ve sağlığın korunmasına yönelik bilgilendirme 
yapıldı mı?
Yeni Tip Koronavirüs salgını dikkate alınarak mevcut acil durum planları ve risk 
değerlendirmeleri güncellendi mi, ayrıca salgına karşı bir eylem planı geliştirildi mi?
Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için 
planlama yapıldı mı?
Çalışanların aynı anda bir arada bulunduğu yer ve zamanlarda hijyen ve sosyal mesafe 
kurallarına uyuluyor mu?

Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde doğal havalandırılması yapılıyor mu?

İş elbiseleri ile harici elbiselerin kullanımı ve saklanması sırasında bulaşma riskine 
yönelik gerekli önlemler alınıyor mu?

Çalışanlara tek kullanımlık maske verilerek doğru şekilde kullanmaları sağlanıyor mu?

Kullanılmış maskelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu?

Ellerin yüz bölgesine temas ettirilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?
Yük taşıma ve kaldırma işlerinde kullanılan iş ekipmanlarının, özellikle çalışanların 
temas ettiği bölümleri düzenli olarak; ekipman farklı kullanıcılar tarafından kullanılacak 
ise her kullanımdan önce dezenfekte ediliyor mu?
Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipman düzenli 
olarak; ekipman farklı kullanıcılar tarafından kullanılacak ise her kullanımdan önce 
dezenfekte ediliyor mu? 
Taşıma esnasında kullanılan dayanıklı iş eldivenleri üretici talimatlarına göre düzenli 
aralıklarla dezenfekte ediliyor mu?

Kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından ortak kullanımı ile hijyenik özelliğini 
kaybeden veya tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılması engelleniyor mu?

Birden fazla çalışanın birbirlerine yakın konumda bulunarak birlikte taşıması gereken 
yüklerin, elle taşıma yerine yük taşıma ekipmanlarıyla taşınmaları sağlanıyor mu?
Depolama, yükleme ve boşaltma alanlarına geçici olarak giren tedarikçiler, şoförler vb. 
kişilerin, işletme çalışanlarıyla herhangi bir temasta bulunmaması ve sosyal mesafe 
kuralı korunarak işlemlerin yapılması sağlanıyor mu?
Tuvalet, banyo ve lavabo gibi ortak kullanım alanlarında yeterli miktarda kişisel hijyen 
malzemesinin bulundurulması, bu alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel 
hijyen ile birlikte ortamın sıklıkla dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?
Yemekhane, kantin ve çay ocağı gibi yiyecek-içecek tüketilen alanlarda sosyal mesafe 
kuralı gözetilerek işyeri zemininde gerekli işaretlemeler ve yönlendirmeler yapıldı mı?
Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışan maske takarak işyerindeki 
diğer çalışanlardan izole ediliyor mu? 
İzole edilen çalışan ALO 184 aranarak sağlık yetkililerine göre yönlendirilmesi 
yapılıyor mu?


