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YENİ NORMALE DÖNERKEN

13 Temmuz 2020 itibarıyla, sosyal mesafemizi koruyarak ve 
maskemizi takarak yerleşkelerimize geri dönüyoruz.

Rektörlük ve Genel Sekreterlik tarafından akademik 
takvim dikkate alınarak belirlenen çalışma planı, sizlerle 
paylaşılacaktır. Yöneticileriniz ile belirlenmiş çalışma 
düzenine uyumunuz; seyreltilmiş düzende sosyal mesafe 
için önemlidir. Revize etmek veya düzen dışında çalışmak, 
sistem akışında aksamalara sebep olacağından uyum 
konusunda özeninizi rica ediyoruz.

Birden fazla kişi ile çalışılan ofislerde ve ortak alanlarda 
maske kullanımı zorunlu olduğundan, maskemizi 
burnumuzu ve ağzımızı kapalı tutacak şekilde takmayı 
unutmayalım.

Yeni çalışma ortamı için alınan tüm tedbirlere ve geçici 
kurallara bu rehber üzerinden ulaşabilirsiniz. Hepimizin 
sağlığı için yeni çalışma ortamı kurallarına uymanızı ve 
hassasiyet göstermenizi bekliyoruz.
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KORONAVİRÜS
RİSKİNE 

KARȘI14
Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.

1

2

3

4

5

6

7

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile
en az 20 saniye boyunca
ovarak yıkayın.

Soğuk algınlığı belirtileri
gösteren kișilerle aranıza
en az 3-4 adım mesafe koyun.

Öksürme veya hapșırma sırasında
ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa
dirseğin iç kısmını kullanın.   

Ellerinizle gözlerinize,
ağzınıza ve burnunuza
dokunmayın.

Yurt dıșı seyahatlerinizi
iptal edin ya da erteleyin. 

Yurt dıșından dönüște
ilk 14 günü evinizde geçirin. 
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Tokalașma, sarılma gibi
yakın temaslardan kaçının. 

Bulunduğunuz ortamları 
sık sık havalandırın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de
normal deterjanla yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa
yașlılar ve kronik hastalığı olanlarla
temas etmeyin, maske takmadan
dıșarı çıkmayın.   

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı
ortak kullanmayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin,
uyku düzeninize dikkat edin. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve
nefes darlığınız varsa,
maske takarak bir sağlık
kurulușuna bașvurun.   

KURAL



COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YERLEŞKELERE GELİŞ VE ULAŞIM

3

Servisler toplu ulaşım araçları olduğu için COVID-19 salgınının yayılması 
açısından özellik arz eder. Servis şoförleri işveren tarafından COVID -19 
hakkında bilgilendirilmelidir. Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması 
gereken kurallar görünür bir şekilde asılmalı ve şoför ve yolcuların bu 
kurallara uyması sağlanmalıdır. Araçlarda giriş kapısının yanına el 
antiseptiği konulmalıdır.
*https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/



COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YERLEŞKELERE GELİŞ VE ULAŞIM
YOLCULAR İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (1,5 metre) kuralına uygun 
davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır.

Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya 
kullanmalıdır.

COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların 
tıbbi maske takması sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren bilgilendirilerek sağlık 
merkezine yönlendirilmelidir.

Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.

Servisi kullanan personel evlerden alınma sırasına göre en arka sıradan başlamak üzere 
öne doğru sağ ve sol sıralarda cam kenarlarına oturmalıdır.

Cam kenarları dolduktan sonra binen personeller arkadan öne doğru çapraz şekilde 
koridorlara oturtulmalıdır. Çapraz şekilde oturma düzeni de bittikten sonra binen 
personel arkadan öne olmak üzere boş koltuklara alınır.

Koltuklara numara verilmeli, yukarıda ifade edilen düzene göre evden alınma sırasına 
göre her personelin hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilmelidir.

Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulmalı, liste serviste görünür şekilde 
asılmalı ve her personel işe gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit koltukta 
seyahat etmelidir.

Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.

Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YERLEŞKELERE GELİŞ VE ULAŞIM
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ŞOFÖRLER İÇIN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket 
etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır.

Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken 
lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, 
yeni maske yine lastiklerinden tutularak takılmalıdır.

Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske 
değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır.

Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile 
ayrılmalıdır



COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YERLEŞKELERE GELİŞ VE ULAŞIM

SERVİSLERDE HAVALANDIRMA, TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON
Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır.

Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak servisin iç havasının temizlenmesi 
sağlanmalıdır.

Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan ile yapılmalıdır.

Servisin temizliği yapılırken eldiven takılmalı, temizlik süresince eller yüze temas 
etmemeli ve temizlik bitiminde eldivenler kapaklı çöp kutularına ya da çöp torbalarına 
atılmalıdır.

Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir.

Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol 
dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve 
deterjanlı bezle silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya 
%70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı 
dezenfektanlar da kullanılabilir. Temizlik yolcu olmadığı durumlarda yapılmalı ve 
sonrasında bir dakika beklenip havalandırılmalıdır.
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

 YERLEŞKELERE GİRİŞ

Yerleşkelerde bulunan herkesin maske kullanımı zorunludur. 
Maske, burnu ve ağzı kapatacak şekilde takılmalıdır.

Günlük kullanım için maske dağıtımı gerçekleştirilecek.

Kullanılmış maskeleri çöp kutularına atmayın, doğru imhası için 
amacına uygun oluşturulmuş tıbbi atık kutularını kullanınız.

Yerleşke girişlerinde ateş ölçümü gerçekleştirilecektir. Ateş 
ölçümü yapılırken sırada bekleyen kişiler sosyal mesafeye dikkate 
etmelidir.

Yerleşkelere girerken ve çıkarken el dezenfektanları kullanılmalıdır.

7
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Bilgi için: www.saglik.gov.tr

 Maskesiz müșteri içeri alınmaz. Müșteriler yeme-içme 
faaliyetleri dıșında maske takar.  

 Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. 
İș yeri girișinde %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya 
bulundurulur.

 Personelin maske kullanması zorunludur. Personel
sık aralıkla el hijyenini sağlar. 

 Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması 
gereken personel çalıştırılamaz.

 Valeler eldiven kullanmaz. Her araç teslim alma ve teslim etme 
hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizler. 
Valeler araçlara maskesiz binemez.

 İș yeri giriș-çıkıșlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe 
kuralları uygulanır. Sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda 
(WC önleri, ödeme noktaları, asansörler vb.) zemin üzerinde 
1,5 metre ara ile işaretler bulunur. 

 İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı oturma düzeni 
kurallarına göre belirlenir. İș yeri metrekare ve kapasite bilgisi 
iș yeri girișine asılır.  

 Genel kullanım alanları, masalar ve lavabo önlerinde el 
antiseptikleri bulundurulur.

 Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, sandalyeler 
arası mesafe 60 cm olmalıdır. Masa birleștirmesi yapıldığı 
durumda diğer masalarla 1,5 metre mesafe korunur. Aile ve 
çocuklarda oturma mesafesi aranmaz.

 Masaların sadece iki yönü kullanılır. Masaların yan 
taraflarına oturma düzeni yapılmaz.

 Eni 70 cm’den küçük masalarda karșılıklı oturma mesafesini 
artırmak için iki masa birleștirilir veya karșılıklı çapraz oturma 
sağlanır. Masa kuralları dörtgen veya daire tüm masalar için 
geçerlidir.

 Yan yana tek kișilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki 
masalarda sandalyeler arası mesafe 1 metre olacak șekilde 
düzenlenir. Personel ile müșterinin doğrudan yüz yüze kaldığı 
bar masaları kullanılıyorsa müșteri ile personel arasındaki 
mesafe en az 1 metre olmalıdır. Bu alanda çalışan personel 
tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik kullanır. 

 Her müşteri grubu sonrasında masalar dezenfektanlı bezle 
(sabunlu, alkollü veya uygun dezenfektan ürünüyle) silinerek 
dezenfekte edilir. 

Bu iș yerinin Çalıșma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iș yerine 
puan ver!

 Açık büfe sunumda servis personel tarafından yapılır ve 
araya pleksiglas veya benzeri bariyer yapılır.  

 Tek kullanımlık tuzluk, baharatlık vb. tercih edilir veya masa 
üzerindeki ortak kullanım ürünleri (baharatlık vb.) her müșteri 
sonrası değiștirilerek dezenfekte edilir.

 Bulașı riski yüksek olduğu için yoğun çoklu el temasının 
olduğu materyaller (oyun tașları vb.) kullanılmaz.  

 Oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunamayacağı toplantı, 
eğlence vb. toplu organizasyonlar düzenlenmez. 

 Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra %70’lik 
alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme teșvik edilir.  

 Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, 
tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

 İș yeri sık aralıklarla 

Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. 
Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık 
dezenfekte edilir.

havalandırılır. 

 Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, 
musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenir, 
dezenfekte edilir. 

 Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve görünür 
șekilde asılır.

 Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt 
havlu bulundurulur. El kurutma fanları kullanıma kapatılır. 
Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılır. 

 Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afișleri bulunur. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve 
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde yayınladığı 
geniș rehberde tanımlandığı șekilde uygulanır.

KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

RESTORAN, LOKANTA,  
KAFE, PASTANE VB.  
YEME İÇME YERLERİ İÇİN



COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YEMEK

Bilindiği üzere, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Pandemi” 
kapsamına alınan Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınının 
yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında, kontrolü 
normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, yeme-içme sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin 
güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, halen faal olan 
veya faaliyete geçecek olan yeme-içme tesisleri ve bünyesinde 
yeme-içme bulunduran tesislerde, aşağıda belirtilen önlemlerin 
alınması ve sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Bu tedbirler restoran, lokanta, kafeler ile içinde yeme-içme hizmet 
alanı bulunan dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile 
diğer işletmelerin restoran-kafe bölümleri dahil yeme-içme 
sektöründeki işletmeler için geçerlidir.
*https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YEMEK

GENEL İLKELER VE BİLDİRİMİ

İşletmelerinin faaliyetleri sırasında, ilgili kamu kurum veya kuruluşları
tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulmalıdır.

İşletme genelinde COVID-19 ve hijyen kurallarını/uygulamalarını kapsayan
bir protokol hazırlanmalı, protokol düzenli aralıklarla değerlendirilmeli, 
uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum veya 
kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak 
güncellenmelidir.

Protokol kapsamında, hastalık belirtileri gösteren müşteriye personelin 
yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanmalıdır. Bunlar T.C. Sağlık 
Bakanlığının yayınladığı COVID-19 rehberinin ilgili bölümünde açıklanmıştır.
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/covid-19-rehberi

Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe önlemlerini almakla 
yükümlüdür. Genel kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal 
mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir kapasitesi sosyal mesafe planına 
göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli ve 
kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, tesis 
giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile personelin kolayca 
görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması 
gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar 
düzenlenmelidir.
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YEMEK

COVID-19 tedbirlerine yönelik mutfak temizliği ve gıda güvenliği 
protokolü, haşere ve zararlılarla mücadele protokolü 
hazırlanmalıdır. Sorumlu personelce protokole uyulması 
sağlanmalıdır.

MİSAFİR KABULÜ

Misafirlere tesise girişte termal kamera veya temassız ateş 
ölçümü uygulamalıdır. 38 oC’den yüksek ateş ölçümlerinde, 
misafir işletmeye alınmayarak, tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna 
başvurması sağlanır.

Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulur ve misafirlerin 
ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanır.

Maskesiz içeri alınmaz. Yanında yoksa verilmek üzere maske 
bulundurulmalıdır, misafirlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve 
masadan her kalktıklarında maske takması sağlanır.



COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YEMEK

YEMEK SALONU VE GENEL KULLANIM ALANLARI

Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları 
ve açık alanlar dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak 
düzenlenmelidir. Tesisin içinde veya dışarısında sıra oluşabilecek her yerde 
(lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre ara ile sosyal mesafe
işaretlemeleri yapılmalıdır.

Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden (anne veya baba ile 
birlikte çocuklar) olan misafirler arasında uygulanmaz.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana 
sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde düzenlenmelidir. Grup halinde gelen 
müşteriler için masa birleştirmeleri yapıldığı takdirde diğer masalarla 
aradaki 1,5 metre mesafe korunacak şekilde yapılmalıdır.

Masalarda sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanmalıdır. Masa yanlarına 
sandalye konulmaz ve masa yanlarına oturma düzeni oluşturulmaz.
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YEMEK

Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni 
uygulanmalı veya karşılıklı oturma mesafesinin arttırılması amacıyla iki masa 
birleştirilerek kullanılmalıdır.

Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) 
her masa için uygulanır.

Yan yana tek kişilik oturma düzeni olan bar masası şeklindeki masalarda sandalyeler 
arası mesafe 1 metre olacak şekilde düzenlenmelidir. Personel ile müşterilerin doğrudan 
yüz yüze kaldığı bar masaları mümkünse kullanılmamalıdır. Kullanılmaları halinde 
personel ile müşteri arasındaki mesafe en az 1 metre olmalı, bu bölümde çalışan 
personeller tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik takmalıdır. Maskeler nemlendikçe 
değiştirilmeli ve siperlik belirli aralıklarla uygun ürünle silinerek dezenfekte edilmelidir.

Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulmalıdır.

Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya 
özen gösterir.

Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini 
engelleyecek şekilde pleksiglas veya benzeri bariyer yapılmalı, servis ise mutfak 
personeli tarafından sunulmalıdır.

Çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi gibi araçların kaldırılmalı veya misafire 
servis elemanı aracılığıyla servis yapılmalıdır.

Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete, menü 
gibi malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve 
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete 
kullanılmalıdır.
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YEMEK

Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınmalı, temaslı post cihazı kullanılması halinde, 
her kullanımdan sonra cihazın %70’lik alkol ile silinerek temizlik ve dezenfeksiyonu 
sağlanmalıdır.

Genel kullanım alanlarının ve genel müşteri tuvaletlerinin girişlerinde, geniş salonların 
farklı yerlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Genel tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak 
düzenlenmelidir. Düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık 
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Tesis içerisinde çocuklara ayrılmış oyun odaları hizmete açılmaz. İşletmelerin açık 
alanlarındaki oyun grupları sık aralıkla dezenfektan ile silinmek şartıyla hizmete 
açılabilir. Bu alanlarda oyun havuzu topları gibi sürekli silinmesi  mümkün olmayan 
küçük materyaller bulundurulmaz.

PERSONEL

Personelin düzenli sağlık kontrolü yapılmalı, birlikte yaşadığı kişilerin COVID-19 
açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi
alınmalıdır.

Tüm personele COVID-19 salgını ve hijyen konusunda bilgi/eğitim verilmesi 
sağlanmalıdır.

Personel girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılmalı ve el antiseptiği 
bulundurulmalıdır.
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

YEMEK

Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel 
koruyucu ekipman (tıbbi maske, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve 
kullanımı izlenir. 

Bütün personel ağız ve burnu kapatacak şekilde tıbbi maske kullanmak 
zorundadır. Maskeler gün içinde nemlendikçe mutlaka değiştirilmelidir.

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanmalıdır.

Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen 
gösterilmelidir.

Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme, dinlenme alanları sosyal 
mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenmeli, bu konuda gerekirse yer 
işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılmalıdır, bu alanların temizliği ve 
kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanmalıdır.

Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım vb.) tesise geçici olarak kabul 
edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar 
belirlenerek uygulanması izlenmelidir. Ayrıca, bu kişilerin sosyal mesafe kuralı 
korunarak ve koruyucu donanım kullanarak işlemlerini yapmaları sağlanmalıdır.

Personelde hastalık belirtileri tespiti halinde tıbbi maske takılarak en yakın
sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır
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Bilgi için: www.saglik.gov.tr

 Maskesiz müșteri içeri alınmaz.  İșletme 
içerisinde müșteri ve çalıșan herkesin 
maske takması zorunludur. 

 Her müşterinin girişte  el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İș yeri girișinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

 Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

 İş yerinde bulunabilecek  kiși sayısı 
(çalıșan ve müșteri dahil) SOSYAL MESAFE 
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4 
metrekare için bir kișidir. (AVM, iș hanları vb. 
içinde doğrudan dışarı açılan pencere 
veya kapısı bulunmayan  iș yerleri için 8 
metrekareye bir kiși). İș yeri metrekare ve 
kapasite bilgisi iș yeri girișine asılır.  

 İș yeri giriș-çıkıșlarında ve bütün alanlarda 
sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 
3 adım)  uygulanır. 

 Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dıș 
alanlarda (ödeme noktaları vb.) zemin 
üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler  bulunur. 

 Ödeme noktalarında  mümkünse müșteri 
ile personel arasında yüz hizasında șeffaf 
bir ayırıcı bulunur.

 Ödeme cihazları her müşteri temasından 
sonra  %70’lik alkolle dezenfekte edilir. 
Temassız ödeme teșvik edilir.  

 Bu iș yerlerinde bulunan yeme-içme 
alanlarında yeme-içme sektörü ile ilgili 
yayınlanan/yayınlanacak kurallar  esastır. 

 Bahis bayilerinde bahis doldurma işlemi  
dıș mekânda yapılır. 

 İș yerinde ortak kullanım amacı ile kalem, 
gazete dergi vb. materyal bulundurulmaz.

 Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan 
yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık 
aralıklarla silinir. 

 İș yeri sık aralıklarla havalandırılır.  

 İș yeri lavabosu müșteri kullanımına 
kapalıdır.

 Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, 
izolasyonda bulunması gereken personel 
çalıştırılamaz.

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon 
ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının 
web sitesinde yayınladığı geniș rehberde 
tanımlandığı șekilde uygulanır. 

Bu iș yerinin Çalıșma Rehberi kurallarına uyumunu  
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iș yerine  
puan ver!

KONTROLLÜ  
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

KANTİN İÇİN



COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

ASANSÖR KULLANIMI
Acil durumlar haricinde, asansörler geçici bir süre servis 
dışı olacaktır.

TOPLANTI ODALARI
Tüm toplantı odaları, özel durumlar haricinde kullanıma 
kapalı olacaktır.

Toplantıların sanal ortamda (Microsoft Teams) gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir.
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 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

 İș yerinde çalıșma düzeni gerekli en az personel 
bulunacak șekilde planlanır. 

 Çalıșan personelin COVID-19’un bulașma yolları ve 
korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanır. 

 Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

 Personel iș yerine girince ve iș yerinden çıkmadan önce 
ellerini yıkar. Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

 İș yeri giriș-çıkıșlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları uygulanır. 

 Çalıșanların oturma alanları arasında yan yana en az  
1 metre mesafe bulunur. Karșılıklı oturma düzenlerinde 
personel arasına ayırıcı paravan konulur veya 1,5 metre 
mesafe bırakılır. 

 İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalıșan ve 
müșteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALINA UYMAK 
KAYDIYLA her 4 metrekare için bir kișidir. (AVM, iș 
hanları vb. içinde doğrudan dışarı açılan pencere 
veya kapısı bulunmayan iș yerleri için 8 metrekareye 
bir kiși). İș yeri metrekare ve kapasite bilgisi iș yeri 
girișine asılır.   

 Müșteri kabul eden ișletmelerde maskesiz müșteri içeri 
alınmaz. İșletme içerisinde müșteri ve çalıșan herkesin 
maske takması zorunludur. 

 Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. 
İș yeri girișinde %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya 
bulundurulur. 

 Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dıș alanlarda (ödeme 
noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler 
bulunur. 

 Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme teșvik 
edilir.  

 Müșterilere yiyecek ve içecek (kapalı șișe su hariç) 
ikramı yapılmaz. 

 İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

 Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

 İș yeri sık aralıklarla havalandırılır.

 İș yeri lavabosu mümkünse müșteri kullanımına kapalı 
tutulur. Tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık 
dezenfetkte edilmelidir.  

 Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulur.

 Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar, 
musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık 
temizlenir, dezenfekte edilir. 

 Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve 
görünür șekilde asılır.

 Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve 
kâğıt havlu bulundurulur. 

 El kurutma fanları kullanıma kapatılır. 
Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılır. 

 Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve 
gözlük/siperlik kullanır. 

 Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afișleri bulunur. 

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün 
ve standartları, T.C Sağlık Bakanlığın web sitesinde 
yayınladığı geniș rehberde tanımlandığı șekilde 
uygulanır.

OFİS VE BÜRO SİSTEMİNDE 
FAALİYET GÖSTEREN 
İS YERLERİ İÇİN

Bu iș yerinin Çalıșma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iș yerine 
puan ver!



COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

MASKE KULLANIMI
Ofisteki tüm alanlarda maske kullanımı zorunludur. Maske, burnu ve ağzı 
kapatacak şekilde takılmalıdır.

TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA
Mesai saati bitiminde her gün temizlik ve dezenfeksiyon yapılacaktır.
Servisler her gün temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
Temizlik desteği veren çalışanlara gündeme özel hijyen eğitimleri 
verilmiştir.
Çalışma alanlarımız ve özellikle sık temas edilen yüzeyler sürekli 
dezenfekte edilmeye devam edilecektir.

UYARILAR VE HATIRLATICILAR
Belirli alanlarda hatırlatıcı ve sosyal mesafeyi düzenleyen uyarılar 
konumlandırılmıştır. Uyarıları dikkate alarak uygulamak, çalışma 
arkadaşlarımızın ve sevdiklerimizin sağlığı adına önemlidir.
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

MASKE KULLANIMI

TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM
Maske kullanımına, el hijyenimize ve sosyal mesafemize 
özen gösterelim

Eller en az 
20 saniye

yıkanır

Katlı kısım dışa, metal
şerit burun üstüne

gelecek şekilde takılır

Lastikli ise
kulak kepçesinden

geçirilir

İpli ise başın
arkasından ve

enseden bağlanır

Burun üstüne denk
gelen metal şeridin

üstüne bastırılır

Burun, ağız ve çeneyi
tamamen kapatacak

şekilde yerleştirilir
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K İȘİSEL H İJYEN TEDB İRLER İ  İLE
KO R O N AV İ R Ü S ’ E  G E Ç İ T  YO K .

Zorunlu olmadıkça ortak kullanılan 
yüzeylere dokunmayın.

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

Ellerinizle yüzünüze dokunmamaya 
özen gösterin.

 
ORTAK ALANLARDA 
KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT  
KİSİSEL HİJYEN 
KURALLARINA UYALIM.

Ellerinizi en az 20 saniye boyunca 
sabunla ovarak yıkayın.



KORUNMAK İÇİN
NELER YAPILMALIDIR?

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma 
riskini azaltmaya yönelik öneriler, Yeni Koronavirüs 
enfeksiyonu için de geçerlidir.

Öksürme veya hapşırma sırasında 
ağız ve burun tek kullanımlık mendille 
kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç 
kısmı kullanılmalıdır.

Olabildiğince kalabalık 
ortamlardan uzak 
durulmalıdır.

Tokalaşma ve
sarılmadan
kaçınılmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve 
gözlere dokunulmamalıdır.

22



 

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

 Spor salonu veya spor merkezinde bulunacak kişi kapasitesi her 
6 metrekare spor alanı için bir kișidir. Kapasite buna göre belirlenir ve 
salon girișine kapasite bilgisi asılır.

 İçerideki yoğunluğu engellemek ve kapasite sınırını kontrol edebilmek 
için randevulu sistemle hizmet verilir.  

 Olası vakalarda temaslı takibi için günlük randevu kayıtları (tarihler ve 
salonu kullanım saatleri) en az 14 gün muhafaza edilmelidir. 

 Spor salonu girișinde temassız ateş ölçümü yapılır. 38 dereceden 
yüksek ateși olanlar salona alınmaz, en yakın sağlık kurulușuna 
yönlendirilir.

 Ateș, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 
vakası veya temaslısı spor salonlarını kullanamaz. Bu belirtileri 
gösteren personel çalıștırılamaz.

 Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İșletme içerisinde müșteri ve 
çalıșan herkesin maske takması zorunludur. 

 Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. İș yeri 
girișinde %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

 

 Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler 
götürülmelidir. Havluların ișletme tarafından karșılanması halinde poșet 
içinde veya görevli personel tarafından verilir. Mat türü malzemelerin 
her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu sağlanır. 

 İșletme içinde spor yaparken kișilerin birbirleri ile ve çalıșanlarla sosyal 
mesafe kuralı 2 metredir. Sosyal mesafenin korunmasına yönelik 
önlemler alınır.

 Kullanılan koșu bandı, koșu bisikleti, kürek vb. ekipmanlar arası mesafe
en az 2 metre olmalıdır. 

 Takım oyunları ve yakın temas gerektiren (boks, güreş vb.) 
sporlar yapılmaz. Bu sporların temassız bireysel antrenmanları en az 
2 metre sosyal mesafe șartıyla yapılır. Daha yakın her antreman 
temasında kișiler maske ve yüz koruyucu siperliği birlikte kullanır.

 Yoga, plates vb. grup aktiviteleri kișiler arası sosyal mesafe en az 
2 metre olmak kaydı ile yapılır.

 Spor salonu içinde kolay ulașılabilir noktalarda %70 alkollü veya 
T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı diğer el antiseptikleri bulundurulur.

 Spor salonu içinde kolay ulașılabilir noktalarda ekipmanları her 
kullanım sonrası silmek için T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektan 
ürünleri ve silme bezleri/mendilleri bulundurulur.

 Koșu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenir, 
%70’lik alkol ile dezenfekte edilir. Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri 
her müşteriden sonra temizlenir. Bununla ilgili afișler asılır, anonslar 
yapılır. 

 Ağırlık istasyonları, dambıl ve barların birden fazla kișinin set aralarını 
paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmez. Bir kișinin istasyonla 
veya ağırlıkla iși tamamen bittikten sonra diğer sporcu kullanabilir. 

Bu iș yerinin Çalıșma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iș yerine 
puan ver!

 Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda T.C. Sağlık
Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 Kapsamında Kafe ve
Restoranlarda Alınması Gereken Önlemlere göre faaliyet gösterir. 

 İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. 
bulundurulmaz.

 Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler 
yapılmamalıdır. Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir. 
Kișisel havlu kullanılmalıdır. 

 Spor salonlarında gün içinde düzenli olarak temizlik yapılır. 
Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenir. Yer ve 
yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilir. 
Toz çıkaran fırça ile süpürme ișlemleri yapılmaz. 

 Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılır ve her kullanım 
sonrası uygun șekilde temizlenir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan 
temizlik malzemeleri en az 60 derecede yıkanır. 

 Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afișler asılır 

Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. 
Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık 
dezenfekte edilir.

 Tuvaletlerde tuvalet kâğıdı, sıvı sabun ve tek kullanımlık kâğıt 
havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları çalıștırılmaz. 

 Duş ve soyunma kabinlerinin her müșteri sonrası temizliği 
yapılır. Bu mümkün değilse müșterilerin soyunma odaları ve 
dușları kullanmamaları, dușlarını evde almaları önerilir.

 Tuvalet, lavabo, duș ve soyunma alanlarının temizlik saatleri kayıt 
edilir ve görünür șekilde asılır. 

 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlarının 
havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak șekilde 
düzenlenir, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değișimleri 
üretici firma önerileri doğrultusunda yapılır. Vantilatörler 
kullanılmaz. 

 Spor salonları sık sık havalandırılır.

 Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve 
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde yayınladığı 
geniș rehberde tanımlandığı șekilde uygulanır. 

KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

SPOR SALONLARI VE 
SPOR MERKEZLERİ İÇİN

Personelin maske kullanması zorunludur. Personel
sık aralıkla el hijyenini sağlar. 



El hijyenine önem verilmelidir.
Eller en az 20 saniye boyunca sabun 
ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun 
olmadığı durumlarda alkol içerikli el 
antiseptiği kullanılmalıdır.

Sınıflar ve iş yerleri başta olmak 
üzere kapalı alanlar sık sık 
havalandırılmalıdır.

Bağışıklık sistemini 
güçlendirmek için dengeli 
ve sağlıklı beslenilmelidir. 
Gıdalar tüketilmeden önce 
iyice yıkanmalıdır.

KORUNMAK İÇİN
NELER YAPILMALIDIR?
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BELİRTİLERİ VARSA
NELER YAPILMALIDIR?

Son 14 gün içerisinde enfeksiyon 
görülen ülkelerin birinden geldiyseniz 
cerrahi maske takarak en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurun.

Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa 
ve nefes almakta zorlanıyorsanız, 
cerrahi maske takarak en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurun.

Evde izolasyon önerilen bir kişiyle 
aynı odada bulunduğunuz anlarda 
maskenizi mutlaka takın.
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MASKE KULLANIMI
Ofisteki tüm alanlarda maske kullanımı zorunludur. Maske, burnu ve ağzı 
kapatacak şekilde takılmalıdır.

TEMİZLİK, DEZENFEKSİYON VE HAVALANDIRMA
Mesai saati bitiminde her gün temizlik ve dezenfeksiyon yapılacaktır.
Servisler her gün temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
Temizlik desteği veren çalışanlara gündeme özel hijyen eğitimleri 
verilmiştir.
Çalışma alanlarımız ve özellikle sık temas edilen yüzeyler sürekli 
dezenfekte edilmeye devam edilecektir.

UYARILAR VE HATIRLATICILAR
Belirli alanlarda hatırlatıcı ve sosyal mesafeyi düzenleyen uyarılar 
konumlandırılmıştır. Uyarıları dikkate alarak uygulamak, çalışma 
arkadaşlarımızın ve sevdiklerimizin sağlığı adına önemlidir.

COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

OFİS DIŞINDAYKEN

Ateş, öksürük, nefes darlığı, kas ve eklem ağrısı, tat ve koku alamama vb. gibi 
semptomlarınız olursa, yöneticinize veya İK danışmanınıza bilgi vererek, hemen 
bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Evden çıkarken maskenizi mutlaka takın.

Servisi beklerken en az 1.5 metrelik sosyal mesafenizi koruyun.

Servise binmeden önce maskeniz takın ve belirlenen oturma planına uyun.

Servise binmeden önce ateş ölçtürmeyi unutmayın.

Servise binerken ve inerken servislerde bulunan dezenfektanları kullanın. 
(Servisler, sağlığınız için her gün temizlenecek ve dezenfekte edilecektir)
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COVID-19 RİSKİNE KARŞI
ALINAN ÖNLEMLER

OFİS DIŞINDAYKEN

Toplu taşımayı geçici bir süreyle kullanmayın.

İş sonrası eve gidildiğinde, mümkünse ayakkabıları evin dışında veya girişte uygun 
bir yerde saklayın.

Eve girdiğinizde hijyen kurallarına uygun şekilde ellerinizi 20 saniye boyunca 
yıkamayı unutmayın.

Bilgisayar, klavye, mouse, anahtar, cep telefonu, şarj aleti gibi sık temas edilen 
kişisel eşyalarınızı belli sıklıkta dezenfekte edin. Ofiste giydiğiniz kıyafetlerin 
yıkanmasına özen gösterin.

Market alışverişi, kargo gibi dışarıdan aldığınız ürünleri temizleyerek yerleştirin.
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