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

KORONAVİRÜS
COVID -  19



GİRİŞ

Sektörümüzün değerli paydaşları, 

COVID-19’un daha geniş çevrede yayılmasını engellemek üzere alınması gereken önlemlerin sorumlu-
luğu hepimize aittir ve bu konuda azami dikkati göstermek, kişisel ve iş yaşamımız için hayati önem 
arz etmektedir.

OSS olarak amacımız; ülkemizde sürekli olarak uyulması gereken öneri ve talimatlara ek olarak, sektö-
rümüz için COVID-19 ile iş yaşamı başlığı altında bir rehber hazırlamak ve bununla ilgili günlük uygula-
malarınızda sizlere yardımcı olmaktır.

Bu belgedeki bilgiler tümüyle tavsiye amaçlıdır. OSS, burada paylaşılan bilgiler nedeniyle oluşabi-
lecek herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

OSS tarafından sektöre rehber olması amacıyla hazırlanan bu el kitabı, sabah uyanışımızdan akşam eve 
dönüşümüze kadar olan yaşam sürecimizde COVID-19’dan korunmak amacıyla dikkat etmemiz gereken 
hususları listelemekte ve bu hususlarla ilgili önerilerde bulunmaktadır.

El kitabımız 6 ana başlıktan oluşmaktadır:

3- ULAŞIM

1- GENEL
BİLGİLENDİRME

2- İŞ 
ÖNCESİ

KONTROL

COVID-19

4- İŞ 
YERİNE
VARIŞ

5- İŞ
YERİNDE

6- İŞTEN
ÇIKIŞ



COVID-19, bulaşıcılığı çok yüksek olan ve dünya genelinde pandemi ilan edilmesine sebep olmuş bir 
hastalıktır. Bu hastalığın risk teşkil ettiği süre boyunca şahsi ve iş yaşamımızda uygulacağımız ve 
uygulatacağımız yeni davranış şekilleri, hem bizi hem çalışanlarımızı hem de toplumumuzu bu 
hastalığa karşı koruyacaktır.

Sağlık Bakanlığı’nın önerilerine uyulmalı, Sağlık Bakanlığı’nın dışında bilgilendirme adı altında 
yapılan ve bilgi kirliliğine sebep olan hususlardan, gereksiz endişe veren yönlendirmelerden 
kaçınılmalıdır.

1 Genel BilgilendirmeGenel Bilgilendirme



COVID-19 belirtilerinden birine sahip değilseniz işe gidebilirsiniz. 

37.5°C üzerinde ateş, devam eden öksürük, nefes darlığı olma-
malıdır.

Bu belirtiler varsa;

İşletmenizi bilgilendiriniz.

Evde kalıp ateşinizi gözlemlemeli, eğer ateş devam ederse 
medikal destek almalısınız.

2 İş Öncesi Kontrolİş Öncesi Kontrol

37.5°C nin altındaysa…

37.5°C nin üstündeyse…

Dikkat edin, belirtiler kendini hemen göstermeyebilir. Enfekte olmuş olabilir 
ve virüsü ilk belirtileri göstermeden yaymaya başlamış olabilirsiniz. 
Her türlü koşulda kurallara uymak ve dikkat etmek hayat kurtarır !

3 UlaşımUlaşım

COVID-19 süresince, çalışanın mümkünse şahsi aracı-
nı kullanması desteklenmelidir.

Sınırlandırılmış kişisel araç ya da şirket aracı paylaşı-
mı  
(devlet uygulama tavsiyesi geçerlidir)

İş yeri girişinde kuyruk oluşmasına 
sebep olmamak için, işe belirlenen 
zaman diliminde varılmalıdır.



Servise binen ilk kişi en arkada oturmalı, servis arkadan öne doğru 
dolmalıdır. Her bir kişi arasında 1.5 m mesafe olmalıdır. 

Kişiler çapraz oluşturacak şekilde oturmalıdır.

İnecek olan ilk kişi en ön sıradan olmalı, önden arkaya doğru araç 
boşaltılmalı ve kişiler arasındaki 1,5 m kuralına saygı gösterilmeli-
dir. 

Araç Paylaşımı

Kısıtlı otomobil paylaşımı veya ortak kullanım sadece aşağıdaki durumlarda mümkündür.

Trafiğe kalmamak adına veya işe yaklaşırken kuyruk oluşmasına sebep olmamak için işe
 belirlenen zaman diliminde varılmalıdır.

Seyahat öncesi ve sonrasında eller yıkanmalıdır.

Temiz hava alabilmek için camlar açılmalıdır.

Klimanın havayı içerden sirküle etmesinden sakınılmalıdır.

En fazla 2 kişi oturulmalıdır.

Sürücü ve yolcu çapraz pozisyonda oturmalıdır.

Yolculuk süresince her yolcu maske takmalıdır.

Araca biniş ve inişlerde dikkat edilecek hususlar:

Servis Kullanımı

Servislerin dezenfekte işlemi her kullanımdan önce 
ve sonra yapılmalıdır.

Jel dezenfektan araçlarda hazır bulunmalıdır. 

Camlar mümkün olduğunda açık seyahat edilmelidir



Personel Servisi Kullanımı

Araca biniş ve inişlerde dikkat edilecek hususlar:

COVID-19 belirtilerinden biri varsa, kişinin araca binişi engellenmelidir.

(37.5°C den fazla ateş, sürekli öksürme, nefes darlığı, ani tat ve koku alma kaybı) ilgililere 
haber verilmelidir.

Sürücü dahil herkes sürekli olarak maske takmalıdır. 

Alternatif Ulaşım Yollarının Kullanılması Önerilir 

Yürüyüş, motosiklet veya bisikletle ulaşım tercih edilebilir. 

Tüm yerel düzenlemelere saygı gösterilmelidir.

Yeni tek kullanımlık maskeler kullanılmalıdır.

Selamlaşırken fiziksel kontak kurulmamalıdır.

El sıkışmaktan ve öpüşmekten sakınılmalıdır.

Kişilerle 1.5 m mesafe kuralı uygulanmalıdır. 

Toplu ulaşım araçları tercih ediliyorsa, sürekli maske kulla-
nılmalıdır.

Yolculuk boyunca başkalarıyla temastan sakınılmalıdır. 

Yüze dokunmaktan sakınılmalıdır.



4 İş Yerine Varışİş Yerine Varış

5 İş Yerinde;İş Yerinde;

Ateş ölçümü

Ne zaman: Evde yola çıkmadan ve iş yerine girmeden önce.

Nasıl: Çalışanın alnı tek kullanımlık mendil ile silinmeli ve ateş 
ölçer alına yaklaştırılarak ateş ölçülmelidir. 

Eğer çalışanın ateşi 38°C üzerindeyse veya ölçülemiyorsa, o kişi 
çalışma alanına alınmamalıdır.

Eğer çalışanın ateşi 37.5°C ise varıştan 1 saat sonra gözlemlene-
cek şekilde karantina odasında izole edilmelidir.

Alından ateş ölçümü daha etkindir.

 İş yerinde havalandırmanın sağlıklı çalıştığından emin olunmalıdır.

İhtiyacı karşılayacak minimum personel ile çalışılması bulaşma riskini 
azaltacaktır.

Mümkün olması ve teknolojik altyapının elvermesi durumunda, olası 
en yüksek oranda personelin bu süreç boyunca evden çalışması sağ-
lanmalıdır.

Yüz yüze görüşme yerine telefon ya da videokonferans yöntemi tercih 
edilmelidir.

Sahanıza kontrolünüz altında olmayan kişilerin girmesi, mümkün 
olduğunca engellenmelidir.

COVID-19 ile halihazırda enfekte olan bir çalışanın alana girmesi, 
sadece kayıtlı bir doktor tarafından onaylanmış medikal raporun sağ-
lanması ile mümkün olmalıdır. 



Hijyen Önlemleri

Bina girişlerinde Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı görsellerin kullanılması, davranışları 
pekiştirmek anlamında faydalı olacaktır.

1)Eller sık sık yıkama prosedürlerine uygun olarak yıkanmalıdır.  

2)Gözlere, ağıza ve buruna yıkanmamış ellerle dokunmaktan sakınılmalıdır.

3)Yüzeyler ve dokunulan eşyalar düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.

Aşağıdaki önlemler ise, aynı zamanda virüsün yayılmasını önlemek için davranış biçimini 
değiştirmeyi kapsar.

1)Her zaman ağız ve burun maske veya peçete kullanılarak kapatılır. 

2)Mümkün olduğunca diğer kişiler ile arada 1.5 m mesafe korunur. 

3)Kişilerle selamlaşırken el sıkışma, öpüşme veya sarılma olmamalıdır.



Girişlerde

Kapıları itmeden önce ellerde dezenfektan jel kullanılmalıdır.

Eller sabunla yıkanmalıdır

Sabun yoksa jel kullanılmalıdır (hidroalkolik jel) 

Eller her zaman el yıkama prosedürüne uygun yıkanmalıdır. 

Eğer gerekliyse tek kullanımlık eldivenler kullanılır. 

Çalışma veya ziyaret sırasında yeni maske kullanılır. 



Girişlerde
Düzenli el yıkama 

İş yerinde maske kullanmak için 3 ana sebep

Belgeye 
dokunmadan 
önce ve sonra

Yemekten önce Tuvalet� kullanmadan 
önce ve sonra

Eller k�rlend�ğ�nde Öğle arasından sonraÖksürünce

Yukarıda listelenmiş durumlardan sonra;

 Eller 20 saniye boyunca en azından saatte bir düzenli olarak 
yıkanmalıdır.

 Eller her zaman el yıkama prosedürüne göre yıkanmalıdır. 

1)Maske takmak, parmaklar ile buruna ve ağıza dokunmayı engelleyerek kişinin kendisini 
korur.

2)Eğer enfekte olunduysa ve bilinmiyorsa maske, enfekte olan kişinin virüsü yaymasına 
engel olarak diğer kişileri korur.  Diğer insanlar, çalışma alanları ve ilgili alanlar korunmuş 
olur. 

3)1.5 m mesafe kuralına uyulamadığında, maske sizi koruyan tek ekipmandır.

1.5m



Maske nasıl kullanılmalı ?
 

20 saniye boyunca 
ellerinizi
sabun ve su ile 
yıkayın ve
nazikçe kurulayın.

Lastik iplerini 
kulaklarınızın arka-
sından geçirerek 
maskeyi yüzünüze 
yerleştirin. 

Körükleri açarak 
maskeyi yerleştirin. 
Maskenin burnunu-
zu ve ağzınızı 
kapattığından emin 
olun. 
 

-Metal kısmı yukarı gelecek şekilde yer 
alacak ve körükler aşağıda olacaktır. 

-Koyu renkli kısım dışarıya bakacak ve 
dikişler dışarıda kalacaktır.
 
 

Metal parçayı 
burnunuzun 
köprü kısmına 
yerleşmesi için 

Maskenin doğru tarafını yüzü-
nüze geçirin ve sadece lastik 
iplerinden tutun.

-Maske yüzünüze yerleştiğinde 
artık hareket etmemelidir.
- Sakalınız varsa maske tara-
fından tamamıyla kaplanmalı-
dır.
-Maske tedarikçinin önerisine 
göre değiştirilmelidir. 

Maskenin temiz 
ve iyi durumda
olduğundan 
emin olun. 



Maske nasıl çıkartılır?

 

20 saniye boyunca 
ellerinizi sabun ve 
su ile yıkayın ve 
nazikçe kurulayın.

Hemen bir poşete 
koyarak uygun bir 
çöp kutusuna atın. 

20 saniye boyunca 
ellerini sabun ve su 
ile yıkayın ve nazik-
çe kurulayın.

Sadece iplerinden 
tutarak çıkartın

Eğer ellerinizi yıkayamıyorsanız, dezenfektan jel ile ellerinizi ovun 
ve 10 saniye kadar kurumadan önce bekleyin.

Maskelerin gün boyunca virüs ve mikrop topladığını hatırlatmak 
isteriz.  Ellerinizle çıkartmanız haricinde dokunmayın ve atmak 
istediğinizde belirtildiği şekilde atınız.



Çalışma Alanı 

Çalışma alanı temizliği yapılmalıdır.

Gün başlangıcında ve sonunda güvenlik gözlükleri takılarak 
dezenfektan mendil ile çalışma alanı temizlenmelidir.

Çalışma alanlarında onaylı malzeme ve tekniklerle günlük, 
haftalık dezenfektasyon işlemleri gerçekleştirilmelidir.

Günlük kısa toplantılarınızı 
mümkün olduğunca açık alan 

da ya da geniş alanlarda 
yapınız ve sosyal mesafe 

kuralına uyunuz !

Dışarıya taşınan Of�s Atölye

AtölyeDışarıya taşınan Of�s

Dışarıya taşınan Of�s



Yöneticinin Rolü

Yemekhane - Mutfak

1)Mecburi önlemlere saygı göstermenin önemini çalışanlara hatırlatır.

2)Temizlik sıklığının kontrolüne, gerekli temizlik kağıtlarının ve mendil, sprey, jel, 
eldiven gibi malzemelerin eksikliğinde temin edilmesine destek verir. 
Denetleme gerçekleştirir ve tüm sonuçların kayıt edildiğinden emin olur.

3)Önlemlere saygı gösterenleri tebrik ve motive eder.

4)Yemekhane dışındaki tüm zamanlarda maske kullanır. 

5)1,5 m kuralına saygı gösterir ve örnek teşkil eder.

6)Mesafe içerisinde dahi koruma kurallarına uymaya devam eder.

1,5 m

Koruyucu önlemler hayat kurtarır :

Belirlenen yemek saatlerine saygı gösterilmelidir.

Eğer yemek yenmiyorsa, yemekhanede kalınmamalıdır.

Kuyruk oluşturulmamalı ve her zaman belirtilen mesafe kuralına uygun davranılmalıdır.

Mutfak kullanımı kısıtlanmalıdır; her türlü çay, kahve ve su ihtiyacını tek kullanımlık ürün-
ler ile devam ettirmek daha güvenli olacaktır.



Ortak Alanlar

Banyolar/Tuvaletler

Toplantı odaları

  Tuvaletler her 2 saatte bir temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
 
  % 75 alkol, klor dezenfektan, kloroform ve diğer çözücüler kullanılmalıdır. 
    Bu kullanımların tümü virüs aktivasyonunu engeller ve kişiler için güvenlidir. 

Toplantı odaları ve özellikle kapı kolları günde 2 kez, özellikle toplantılardan sonra temiz-
lenmelidir.



Asansörler (Çalışan ve Ziyaretçiler)

Merdivenler 

Koruyucu Önlemler :

Asansörü kullanırken maske takılmalıdır, konuşmaktan ve telefon kullanmaktan 
kaçınılmalıdır.

Eğer asansörde 2 kişiden fazla insan varsa beklenmeli veya merdivenler kullanılma-
lıdır.

Asansördeyken gözleri ovmaktan, buruna veya ağıza dokunmaktan kaçınılmalıdır.

Asansör düğmesine basarken peçete kullanılmalıdır.

Asansörden ayrıldıktan sonra peçete çöp kutusuna atılmalı ve
 tekrar kullanılmamalıdır. 

Asansörden indikten sonra eller banyoda yıkanmalıdır.

Asansör holü günde 1 kez dezenfekte edilmelidir.

Trabzanlar potansiyel virüs bulunma noktaları olabilir. Her 2 
saatte bir temizlenerek dezenfeksiyon yapılmalıdır.

Buna rağmen eller duvarlardan ve korkuluklardan bir kaç cm 
uzakta tutulmalıdır.  

Merdivenlerden koşarak çıkılmamalı, dikkatli olunmalı ve 
düşmelere sebebiyet verilmemelidir. 

Merdiven alt ve üst topuzları aynı şekilde jel ile temizlenme-
lidir.



İş Yerinde  / Lojistik

Sigara içme alanları

Sigara içmek maske korumasını devre dışı bırakarak virüs-
le kontağı ve bulaşmasını kolaylaştırır. 

El ve parmakların, dudak ve ağızla teması sıklaşacağından 
virüs bulaşma riski artar.

COVID-19 süresince toplu sigara içmenin yasaklanması 
hayat kurtarır !

Dağıtım  Merkezleri

Dağıtım Merkezinin hijyen kurallarına göre düzenlendiğinden ve temizliğinin yapıldığından 
emin olunuz.

İş koşullarınıza göre çalışanlarınızın koruyucu ekipman giymelerini sağlayınız ve kurallara 
uyulduğunu takip ediniz. Unutmayın, kurallara uyulmayan her an tüm operasyonunuzun 
durması için risk teşkil eder !



Yükleme / İndirme

Taşıtlar, adım adım uygulanması gereken mesafe prosedürle-
rini anlatan işaretle, girişte durmalıdır.

Her süreçte karşılayan personel ve sürücü, maske kullanmak 
zorundadır.

Güvenlik görevlisinin yönlendirmelerine uyulmalıdır.

Sağlık gereklilikleri okunmalı ve COVID-19 ile ilgili sorular 
cevaplanmalıdır.

Her şey tamamlandığında taşıt sürücüsü maske takılı şekil-
de:

Belirlenen yükleme indirme alanına doğru ilerleyebilir.

Tüm ulaşım belgeleri gösterilmelidir. 

Anahtarları ve belgeleri teslim edilmelidir.

Sürücü, işlem süresince aracından inmez ve araç içerisinde 
beklemelidir.

Sürücü, işlem süresince aracından inmez ve araç içerisinde beklemelidir.

Her bir taşıt sürücüsü:

    Her zaman maske takmalıdır.

    Yükleme ve indirme işlemleri sırasında, diğer kişilerle sürekli olarak mesafeyi korumalı, 
    işlemler süresince aracında kalmalıdır. 

     İşyerince belirlenen zorunlu hijyen kurallarına saygı göstermelidir. 

     Dezenfektan mendiller ile temizlenmeyen belge ve anahtarlara dokunmamalıdır. 



Ekipman kullanımı

Postalar ve kargo yükleriyle ilgilenen kişiler, belirlenmiş ve eğitim almış olmalıdır.

   Kutu teslimatı ile ilgilenirken tek kullanımlık eldiven giyilmeli,
   
   Paletler, kutular, paketler taşımadan önce 3 saat bekletilmeli,
   
   Herhangi bir teslimat veya ambalajlama sonrasında gözler ovulmamalı, eller ile ağız 
veya dokunulmamalı,
    
   Her bir temaslı işlemden sonra eller yıkanmalıdır. 

     

Her operatör maske ve güvenlik gözlüğü takmalıdır.

  Her operatör mesai başlangıcında ve bitiminde kendine tahsis edilmiş 
ekipmanını temizlemelidir. 

  Alkol spreyi veya alkol bazlı mendilleri kullanarak 
 temizlik yapılmalıdır.

  Direksiyon,direksiyon düğmeleri, koltuk ve her  türlü temas alanları temizlenme-
lidir.

  Eller düzenli olarak yıkanmalıdır. (saatte bir)



6 İşten Çıkışİşten Çıkış

Tüm lokal yönlendirme ve talimatlara saygı gösterilmelidir. 

Uygun olan şekilde yeni maske kullanılmalıdır. 

Eve geri dönüş yolunda kişilerle arada 1.5 m mesafe korunmalıdır.

Toplu taşıma araçları kullanımından sakınılmalıdır. 

Yürüme, motosiklet, bisiklet, özel araç veya servis araçları önerilmektedir.

Eğer toplu taşıma kullanmak gerekiyorsa maske kullanılmalıdır. 

Yolculuk sırasında taşıt içi yüzeylere dokunmaktan kaçınılmalıdır. 



COVID-19 Faydalı Kaynaklar

Sağlık Bakanlığı COVID- 19 bilgilendirme 

Tübitak COVID- 19 korunma yöntemleri

Dünya Sağlık Örgütü resmi sitesi

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/

https://covid19.tubitak.gov.tr/korunma-tedavi-
yontemleri/14-gun-kurali

https://www.who.int/



Sağlıklı Günler 
     Dileriz...
Sağlıklı Günler
     Dileriz...


