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KAPALI İŞYERİ/OFİSLERDE COVİD-19 KAPSAMINDA DİKKAT 

EDİLECEK HUSUSLAR 
 

 Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını kapsamında Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık 

Bakanlığı Danışma Kurulunun önerileri dikkate alınarak kapalı işyeri /ofislerde hastalığa 

yönelik dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.  

 Kapalı işyeri/ofis olarak; fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı çalışma alanları ifade 

edilmektedir.  

 Salgına karşı alınacak önlemlere ilişkin çalışan görevlendirilmeli ve sorumlulukları 

belirlenmeli, ekip sayısı mevzuat çerçevesinde düzenlenmeli, çalışanlar hastalık ve korunma 

yöntemleri hakkında bilgilendirilmelidir. 

 Servis araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni 

her servisten sonra sağlanmalı ve temizlik çizelgesi tutulmalıdır. 

 Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz önüne alınarak planlanmalıdır. 

 Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki yüzeylere teması mümkün olduğunca 

azaltılmalıdır. 

 Servis araç girişlerine el dezenfektanları bulundurulmalı çalışanlar ellerini dezenfekte ederek 

araca binmelidir. 

 Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcular cerrahi maske takmalıdır. 

 Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile ateşleri ölçülmelidir. 

 Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışanlar işyeri sağlık personeline, 

sağlık personeli bulunmaması durumunda maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna 

yönlendirilmelidir. 

 Çalışma süreleri içinde, ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde 

çalışanların birbirleriyle etkileşimleri asgari düzeyde olacak şekilde planlanmalıdır. 

 Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde havalandırılması sağlanmalıdır. 

 Ekranlı araçlar ile ilgili parçaları (klavye, Mouse, ortak telefon vb.) dâhil olmak üzere, 

kullanılan tüm ekipmanın ve çalışma ortamı hijyeninin sağlanması amacıyla farklı 

kullanıcılar tarafından kullanıldıkça dezenfekte edilmelidir. 

 Kapalı ortamlardaki havalandırma sistemlerinin bakım onarımları düzenli olarak yapılmalı 

ve bakım onarım çizelgesinin tutulmalıdır. 

 İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel 

koruyucu donanımlar seçilip kullanılmalıdır. 

 Çalışma ortamına elle temas edilmesine gerek duyulmayan ağzı kapalı yeterli sayıda çöp 

kutuları yerleştirilmelidir. 

 Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesi bulundurulmalı, 

saatlik dezenfekte edilmeli ve temizlik çizelgesine işlenmelidir. 

 İş elbiseleri ile harici elbiselerin teması önlenmeli ve ayrı yerlerde saklanabilmesine yönelik 

gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu çalışan kişisel hijyenine ve uygun KKD 

kullanıma özen göstermelidir. 
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 Covid-19 tanısı alan kişi ile temas eden diğer işyeri çalışanlarının belirlenmesi amacıyla 

İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerine destek verilmelidir. 

 Yasal yükümlülüğü olmayan toplantı ve eğitimler salgın bitene kadar ertelenmelidir. 

 Yasal yükümlülükler nedeni ile ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimler uzaktan 

eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle icra edilmeli, uzaktan eğitim gibi yöntemlerin 

uygulanamayacağı eğitimler ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde 

bulundurularak en az kişi ile icra edilmelidir. 

 Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde 

bulundurularak sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalıdır. 

 Yemekhane ve dinlenme alanları hijyenin sağlanması amacıyla sık aralıklarla dezenfekte 

edilmelidir. 

 Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun olarak ve kişisel koruyucu 

donanımlarını kullanarak servis yapmaları sağlanmalıdır. 

 Zaruri haller dışında işyerine ziyaretçilerin girmesine izin verilmemelidir. 

 İşyerine gelen yeni malzemelerin belirlenecek özel alanlarda depolanması sağlanmalı ve 

yetkili çalışanlar dışında bu alanlara giriş ve çıkışlar ile malzemelere teması önleyici 

tedbirler uygulanmalıdır. 

 Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız 

sistemler kullanılmalı veya geçici süre ile sistemler kullanılmamalıdır. 

 Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafe korunmalı, yığılma ve 

kalabalıklaşma önlenmelidir. 

 Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince sık aralıklarla en az 20 saniye 

boyunca ellerini su ve sabunla yıkamaları sağlanmalıdır. 

 Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve şekilleri yeniden gözden geçirilmeli, 

mümkün olduğu durumlarda bu kurala uygun iş organizasyonu yapılmalıdır. 

 Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama 

yapılmalı, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemler tercih edilmelidir. 

 İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini azaltacak şekilde uygun kişisel 

koruyucu donanımlar seçilip kullanılmalıdır. 

 Asansörler mümkün olduğunca kullanılmamalı, zorunlu hallerde sosyal mesafe kuralına 

uygun kişi sayısı ile sınırlandırılmalı ve temas edilen yüzeyler sık sık dezenfekte edilmelidir. 

 Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalı ve 

ellerle yüz bölgesine temas edilmemelidir. 

 Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları mümkün olduğunca kullanılmamalı, 

çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmelidir. 

 Mümkünse yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalıdır. 

 Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca 

yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının 

uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır. 

 Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak 

şekilde sunulması sağlanmalıdır. 
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 Müşteri kabul eden işyerlerinde kapalı alanda çalışan personel sayısından fazla müşteri kabul 

edilmemelidir. 

 Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili 

kurum ve kuruluşların yaptığı bilgilendirmeler düzenli olarak takip edilmeli ve alınan 

tedbirlerin güncelliği gözden geçirilmelidir. 


