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

Yeni Tip Koronavirüs salgını dikkate alınarak mevcut risk değerlendirmesi ve acil durum 
planları güncellendi mi?

AVM girişlerinde, çalışanların ve müşterilerin temassız ateş ölçer ile vücut ısılarının 
kontrol edilmesi sağlanıyor mu?

Çalışanlara etkin el yıkama teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı mı?

Bilgilendirme panolarında, güncel broşürler ile a�şler bulunduruluyor mu? Sesli 
anonslarla müşteriler uymaları gereken konularla ilgili uyarılıyorlar mı?

Mağaza içi müşteri yoğunluğu kontrol altında tutuluyor mu?  

Çalışanlara yaptıkları iş ve işlemlerde �ziksel teması en aza indirme yönünde 
bilgilendirme yapıldı mı? Çalışanların sosyal mesafeyi gözeterek çalışmaları sağlanıyor 
mu? 

İşyerlerinde mümkün olan en az sayıda çalışan bulunacak şekilde iş planlaması yapıldı 
mı? 

AVM girişlerinde maske kullanımına özen gösteriliyor mu?

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

AVM içinde ATM alanları, asansör önleri ve kabinleri, ortak alanlar vb. yerlerde sosyal 
mesafe kuralına yönelik gerekli işaretlemeler yapıldı mı?

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? 

AVM’ye giren müşterilerin alkol bazlı el antiseptiği kullanmaları sağlanıyor mu?

Kullanılmış maskelerin ve eldivenlerin uygun şekilde dış ortamdan izole bir tıbbi atık 
kutusuna atılması sağlanıyor mu?

Çalışanların yapılan işe uygun ve kişiye özel koruyucu donanım (maske, yüz siperliği, 
vb.) kullanmaları sağlanıyor mu?

Tek kullanımlık maskenin el hijyenine dikkat ederek takılması sağlanıyor mu?

Çalışanların yemek yeme ve dinlenme alanlarında temas edilen yüzeylerin rutin 
temizliği ve dezenfeksiyonuna yönelik önlemler alındı mı? 
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Çalışanların ayrılmış alanlarda kumanyalarını yerken tek kullanımlık çatal, kaşık 
kullanmaları sağlanıyor mu?

Havalandırma sistemlerinin tamamen dış ortam havası ile çalışır hale getirilmesi 
sağlandı mı? 

Çalışanların dinlenme zamanları çakışmayacak şekilde ayarlanıyor mu?

İşyeri ortamı sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılıyor mu?

İç hava ile çalışan tüm klima cihazları devre dışı bırakıldı mı? Tavan vantilatör ile 
pervanesi yahut salınımlı vantilatör cihazlarının kullanımını engellediniz mi?

Ödeme işlemlerinde nakit para transferinden kaçınıp, temassız ödeme seçeneğine yön-
lendirme yapılıyor mu?

Müşteriler ve çalışanlar tarafından düzenli olarak temas edilen tüm yüzeyler uygun 
dezenfektanlarla temizleniyor mu?

Telefon, bilgisayar, yazar kasa veya pos cihazı vb. kullandıktan sonra bu cihazların 
dezenfeksiyonu sağlanıyor mu?

Ödeme noktalarına müşteri yoğunluğunu engellemek ve sosyal mesafeyi korumaya 
yönelik zemin işaretlemeleri yapıldı mı?

AVM içinde pandemi süresince yapılacak olan etkinlikler ilgili makamlarca yapılacak bir 
sonraki duyuruya kadar ertelendi mi?

İşyerlerinde tüm yüzeylerin ve ortak alanların genel temizliği ve dezenfeksiyonu günlük 
olarak yapılıyor mu? 

Tuvalet ve lavabolarda yeterli miktarda ortam temizliği için ve kişisel hijyen kullanımı 
için malzeme bulundurulmuyor mu? 

Tuvalet ve lavaboların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının 
uygulanmasına ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesine özen gösteriliyor mu? 

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

Tuvalet ve lavabolarda kullanılmak üzere; sensörlü havlu dispenseri ve içten çekmeli 
tuvalet kağıdı makinaları yerleştirildi mi? 

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


