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YEDEK PARÇA DAĞITICILARI İÇİN EL KİTABI 
     
    COVID-19 İLE YAŞAM VE İŞ HAYATI

KORONAVİRÜS
COVID -  19
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1 Genel BilgilendirmeGenel Bilgilendirme
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2 İş Öncesi Kontrolİş Öncesi Kontrol

3 UlaşımUlaşım
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Araç Paylaşımı

Servis Kullanımı



Personel Servisi Kullanımı

Alternatif Ulaşım Yollarının Kullanılması Önerilir 

-



4 İş Yerine Varışİş Yerine Varış

5 İş Yerinde;İş Yerinde;

Ateş ölçümü
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Hijyen Önlemleri
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Girişlerde



Girişlerde
Düzenli el yıkama 

İş yerinde maske kullanmak için 3 ana sebep

Belgeye 
dokunmadan 
önce ve sonra

Yemekten önce Tuval  kullanmadan 
önce ve sonra

Eller k rlend nde Ö le aras ndan sonraÖksürünce
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Çalışma Alanı 
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Yöneticinin Rolü

Yemekhane - Mutfak

1)

2)

3)

4)

6)

1,5 m
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Banyolar/Tuvaletler

Toplantı odaları
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Asansörler (Çalışan ve Ziyaretçiler)

Merdivenler 

-

-



Sigara içme alanları

-



-

-
de:



   

   

    

     

-



6 İşten Çıkışİşten Çıkış
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Acil Eylem Planı

EVET HAYIR

Ac�l durum sebeb�yle tüm
çalışanların �ş� durdurması
ve daha önce bel�rlenen
yerde sosyal mesafeye
uyarak toplanması tavs�ye
olunur. İşyer�ne g�r�ş ve
çıkış durdurulmalıdır.

Hastalık bel�rt�s� gösteren k�ş� tesp�t
ed�ld�ğ�nde neler yapılmalıdır?
(ateş, öksürük,hals�zl�k,vb..)

Çalışma durdurulmalı ve yetk�l�ler
             b�lg�lend�r�lmel�d�r.

Çalışan ve yakın temasta bulunan
k�ş�ler çalışmayı durdurmalı ve 14 
gün boyunca ev�nde ya da uygun
görülen alanlarda karant�naya
alınmalıdır.

Temas olmayan çalışanların
ateşler� günlük m�n 3 sefer olmak
üzere 14 gün boyunca kontrol
ed�lmel�d�r.

COVID -19 
TEST

POZİTİF

F�z�ksel olarak �y�leşmeden sonra, 
hastaneden �şe döneb�l�r raporu
alınmalı ve �şbaşı yapılmalıdır.
Test negat�f sonuçlandığında,yakın
temaslı personel �şe döneb�l�r fakat
14 gün boyunca tak�pler� devam
ed�lmel�d�r.

Çalışanın çalışma alanı
( gerekl�yse tüm çalışma
alanları)  ve sonrasında �zole
ed�ld�ğ� alan dezenfekte
ed�lmel�d�r.

Sağlık Bakanlığı yönergeler�ne göre
tanımlı hastanedemüdahale .

Mevcutsa İSG ek�b�, yoksa güvenl�k önlemler�n�
almış b�r sorumlu �le (maske, yüz koruma

kalkanı,  eld�ven)  hastalık bel�rt�s� gösteren k�ş�
�zole b�r alana alınmalıdır.



Kes n veya olas b r vakaya, damlac k enfeks yonuna yönel k korunma önleml  almadan do n bak m sa layan, 
COVID-19 le enfekte sa l k çal anl le b r kte çal an veya hasta z yaret nde bulunma g b  sa l k merkez  k  
maruz yet  olan k er

01

COVID-19 hastas yla, okul önces nde ay  s f  payla an ö renc er ve ö menler02

COVID-19 hastas yla, yurtta veya otelde ay  oday  payla anlar03

04 COVID-19 hastas n sal l  (tükürük, balgam vb) le korunmas z temas eden k er

05 COVID-19 hastas yla, 1 metreden daha yak  mesafede, 15 dak kadan uzun süreyle yüz yüze kalan k er

06
COVID-19 hastas yla ay  kapal  ortamda (hastane veya banka bekleme salonl  otobüs, serv s vb ula m araçl ) 1 
metreden yak n ve 15 dak ka veya daha uzun süre b r arada kalan k er

07 COVID-19 hastas yla, ay  uçakta seyahat eden yolculardan k  ön, k  arka ve k  yan koltukta oturanlar

08 COVID-19 hastas yla ay  evde ya ayanlar

09

Y T T m

COVID-19 hastas yla ay  of ste çal anlar

01

02

COVID-19 hastas yla03

COVID-
 1 metreden uzak 






