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Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında hijyen malzemesi kullanmalarına, fiziksel temasın
azaltılmasına ve sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler alınıyor mu?
İşe girişlerde çalışanlara ve gelen ziyaretçilere yönelik termal kamera veya temassız ateş ölçerlerle
kontrol sağlanıyor mu?
Bina girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılıyor mu?
Bina girişlerinde alkol bazlı el antiseptiği mevcut mu?
El antiseptiklerinin dolu/boş olmalarına dair kontrolleri yapılıyor mu?
Yeni Tip Koronavirüs’ün yayılma yolları, belirtileri ve alınacak önlemlerin neler olduğu
hakkında çalışanlara bilgilendirme yapıldı mı?
Bilgilendirme panolarında, güncel broşürler ile afişler bulunduruluyor mu? Sesli/görsel/dijital
bilgilendirmelerle çalışanlar ve ziyaretçiler, uymaları gereken konularla ilgili uyarılıyorlar mı?
Maske kullanımına (takma ve çıkarma dahil) dair afişler asılmış mı?
Çalışanlara etkin el yıkama teknikleri hakkında bilgilendirme yapıldı mı, lavabo vb. yerlerde
afişleri mevcut mu?
İşyerlerinde mümkün olan en az sayıda çalışan bulunacak şekilde iş planlaması yapıldı mı?
Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama
yapıldı mı, çalışanlar buna uyuyor mu?
Çalışanların bir arada bulunduğu yer ve zamanlarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyuluyor
mu?
Ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim ve telekonferans gibi
yöntemlerle yapılması sağlanıyor mu?
Çalışma ortamlarının uygun ve yeterli düzeyde doğal havalandırılması yapılıyor mu?
İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek için gerekli önlemler alındı mı?
Çalışanlara tek kullanımlık maske ve maske üzerine takılmak üzere uygun yüz siperi verilerek, doğru
şekilde kullanmaları sağlanıyor mu?
Kullanılmış maskelerin ve eldivenlerin uygun şekilde dış ortamdan izole bir tıbbi atık kutusuna
atılması sağlanıyor mu?
Ellerin yüz bölgesine temas edilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?
Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, mouse, ortak telefon, diyafon, mikrofon, detektör, telsiz,
tarayıcı vb.) dahil olmak üzere kullanılan tüm ekipmanın; düzenli olarak ve farklı kullanıcılar
tarafından kullanımlarından sonra dezenfekte edilmeleri sağlanıyor mu?
Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu
alanların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat
edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?
Yemekhane, kantin ve çay ocağı gibi yiyecek-içecek tüketilen alanlarda sosyal mesafe kuralı gözetilerek
işyeri zemininde gerekli işaretlemeler ve yönlendirmeler yapılıyor mu?
Çalışanlara, kişisel telefonlarının dezenfeksiyonu ve hijyeni konusunda bilgilendirme
yapılıyor mu?
Soyunma odalarında aynı anda sosyal mesafe kuralı olan 4 metrekareye bir çalışan düşmesi
kuralına uyulup uyulmadığına dair kontrol yapılıyor mu?
Soyunma odalarına çalışanlar içeri alınırken yan yana dolabı olan çalışanların birlikte içeri
girmeleri engelleniyor mu?
Soyunma odalarında birden fazla kişinin birlikte oturabildiği sandalye/taburelerin yerine tek
kişinin oturabileceği sandalye/tabureler sağlanmış mı?
Lavabo ve tuvaletlerin çalışanların çalışma ortamlarına göre ve çalışan sayılarına göre
ayrılması sağlanmış mı?
Lavabo ve tuvaletler 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenmiş mi?
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Lavabolarda tek kullanımlık havlular kullanılıyor mu?
Lavabo vb. sık sık kullanılan alanların kapı kolları/tutamakların düzenli olarak dezenfekte
29
edilmesi sağlanıyor mu?
Çalışma alanında su sebili, otomat gibi birden fazla kişinin temas ettiği araçların kullanımı
30
engellemiş mi?
31
Ortak kullanılan ürünler (açık şeker, açık kahve, çay vb.) kullanımı engellenmiş mi?
Ofis çalışanlarının masaları önünde 1,5 metre sosyal mesafe belirtilen işaretlemeler (Buradan
32
ileri geçme, Burada durun vb.) sağlanmış mı?
Asansörlerde taşıma kapasitelerinin dörtte biri oranında kullanımı sağlanmış mı, asansör
33
kapısı girişlerine asansöre binebilecek kişi sayısı belirtilmiş mi?
Asansör içinde ve katlardaki asansör girişlerinde çalışanların duracağı zeminde gerekli
34
işaretlemeler yapılmış mı, asansör içinde alışanların duruş istikametleri birbirini görmeyecek
şekilde işaretlenmiş mi?
İbadethanelere 1.5 m2 alana bir kişi ve kişi başına en az 7 m3 hava düşecek şekilde çalışan
35
alınması ile ilgili düzenlemeler yapılmış mı?
Çalışanların 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak namaz kılabilmeleri için zemine
36
işaretleme (kişinin hemen önü, arkası, yan tarafları boş bırakılacak şekilde) yapılmış mı?
İbadethanelerin zemini halı, halıfleks vb. materyalle ile kaplı ise, düzenli olarak peroksit veya
37
ozon uygulaması ile temizlenmesi sağlanıyor mu?
38
Klimaların tamamı %100 dış hava sirkülasyonu moduna çevrilmiş mi?
Dezenfektan satın almadan önce etken madde oran kontrolü yapılıp üretici lisansları kontrol
39
ediliyor mu?
40
Maske kullanımına (takma ve çıkarma dahil) dair afişler asılmış mı?
Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışan maske takarak işyerindeki diğer
41
çalışanlardan izole ediliyor mu?
42
İzole edilen çalışan ALO 184 aranarak sağlık yetkililerine göre yönlendirilmesi yapılıyor mu?
Servis araçlarına binecek olan tüm çalışanların, eğer serviste ateş ölçer varsa servis
43
görevlisi tarafından ateş ölçümü yapılıyor mu, ateş ölçer yok ise servis görevlisi
tarafından çalışanın beyanı alınıyor mu?
Servis araçlarının her sefer öncesinde, halı, paspas, koltuklar ve perdeler dâhil (sabah akşam
44
çalışanlar binmeden önce) dezenfektanlarla dezenfekte ediliyor mu?
45
Servis araçlarında sosyal mesafe kuralına uygun oturma düzeni sağlanıyor mu?
Varsa açıklama gerektiren durumlar, tespit edilen eksiklikler;
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