
COVID-19  |  SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ 125

24. OFİS VE BÜRO SİSTEMİNDE FAALİYET GÖSTEREN TÜM 
İŞLETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren işletmeler kapalı alanda hizmet sunduğu 

için COVID-19 salgınının yayılması açısından özellik arz eder. İş yerinin girişine / 

görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler 

(el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. 

İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

24.1. İş Yerine Yönelik Önlemler

 » Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmelidir.

 » İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri 

planlaması yapılmalıdır,

 » İş yerinde personelin birbiriyle  ve müşterilerle aralarında sosyal mesafeyi 

(en az 1 metre, 3-4 adım) koruyacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

 » Müşteriler iş yerine tek başlarına girmelidir. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda 

kalmaları özendirilmelidir.

 » İş yerine misafir alınmamalıdır.

 » İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı 

yapılmamalıdır.

24.2. Müşterilere Yönelik Önlemler

 » Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride 

uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. 

Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi 

belirtileri olan müşterilerin iş yerine girmemeleri uyarısı yer almalıdır.

 » Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol 

içeren kolonya kullanılmalıdır.

 » Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi 

korumalıdır.

 » Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. İş yerleri ve 

genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması 

yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.

 » Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, 

dokunmaları durumunda el antiseptiği kullanmalıdır.
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 » Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih 

edilmelidir.

 » Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılmalıdır.

 » Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması 

sağlanmalıdır.

24.3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler

 » Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 

hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

 » Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel 

çalıştırılmamalıdır.

 » Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler 

gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

 » İş yerinde çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde 

planlanmalıdır.

 » Çalışanlar, diğer çalışanlar ve müşteriler ile aralarındaki sosyal mesafeyi 

korumaları konusunda uyarılmalıdır.

 » Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe 

ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el 

antiseptiği kullanılmalıdır. 

 » Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla 

yıkaması konusunda uyarılmalıdır. 

 » Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini 

sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su 

ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 » Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi 

korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/

kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı 

anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

24.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

 » İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. 

 » İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
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telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat 

edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon 

için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır 

suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri 

yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması 

önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış 

çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

 » Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, 

telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon 

sağlanmalıdır.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 

Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapaklı 

çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 

yıkamalıdır.

 » Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el kurutma 

cihazları çalıştırılmamalıdır.

 » İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır. 

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz 

hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 

sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 

yapılmalıdır. Salon tipi klimalar ve vantilatörler kullanılmamalıdır.
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28. PERSONEL SERVİS ARAÇLARIYLA İLGİLİ ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER

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.

Aşağıdaki önlemler alınmalıdır; 

28.1. Şoförler İçin Alınması 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.

28.2. Yolcular İçin Alınması Gereken Önlemler

 » Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (>1 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 
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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.

28.3. Servislerde Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

 » 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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32. KARAYOLU TAŞIMACILIĞI, DEMİRYOLU TAŞIMACILIĞI, 
DENİZYOLU YOLCU TAŞIMACILIĞI İLE İLGİLİ ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER

Ülkemizde COVID-19 salgınının kontrolünde yeni normal dönem kapsamında 

karayolu, demiryolu, deniz ve havayolu yolcu taşımacılığı ile ilgili alınması gereken 

önlemler şöyledir:

32.1. Alınması Gereken Genel Önlemler

 » Araç içine COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kurallar görünür bir şekilde 

asılmalı ve aracı kullananlar ve yolcuların bu kurallara uyması sağlanmalıdır. 

Terminaller ve araçlarda COVID-19 ile ilgili önlemlere ait anonslar 

yapılmalıdır.

 » Araçlarda giriş kapısının yanına el antiseptiği konulmalıdır.

 » Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 

hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır. Personeller ile kaygıları, korkuları ve 

duyguları hakkında konuşulmalı ve personeller rahatlatılmalıdır.

 » Bilet satış ofislerinde, yazıhanelerde, yönetimde çalışan personellerle eğer 

mümkünse yüz yüze toplantılar veya etkinlikler sınırlandırılmalı yerlerine 

telekonferanslar veya çevirim içi etkinlikler konulmalı, yüz yüze toplantılar 

veya etkinlikler yapılacaksa da daha az sayıda kişinin katılımı sağlanmalıdır.

 » Terminaller, metro istasyonları, limanlar vb alanlardaki kafe ve restoranlarda 

T.C. Sağlık Bakanlığının “COVID-19 kapsamında kafe ve restoranlarda 

alınacaklar önlemler” rehberinde bulunan kurallara uyulmalıdır.

 » Bu araçlara binmeden görünür bir yere asılmış olan, içeride uyulması 

beklenen kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara 

uyulmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, 

solunum sıkıntısı gibi belirtileri ile COVID-19 temaslısı olan ve COVID-19 

tanısı alan personel ve yolcuların binmemeleri uyarısı yer almalıdır.

 » Araçlara biniş, iniş ve yolculuk süresince maske kullanımı sağlanmalıdır. 

 » Yolculuk süresince ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri 

gelişen çalışanlar diğer personelden ve varsa yolculardan ayrı bir 

bölümde izolasyona alınmalı ve tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden 

değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. 

 » COVID-19 şikayetleri olan, tanısı ve tedavisi tamamlanan veya temaslısı 

olan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre 
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yönetilmelidir. (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr)

 » Seyahatten dönüşte COVID-19 belirtileri açısından kendilerini takip etmeli 

ve bu süreçte herhangi bir belirti çıktığında Sağlık Bakanlığı Rehberleri takip 

edilmelidir. (https://covid19bilgi.saglik.gov.tr)

32.2. Ortam Düzenlenmesi, Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu, 
Havalandırılması ile İlgili Önlemler

 » Tüm araçlarda şüpheli COVID-19 vakaları için koltuk ayırılmalıdır. Örn. Uzun 

mesafeye gidecek yolcu otobüslerinde en arka sıra, trenlerde orta vagonda 

arka iki sıra (veya kapalı olan yemek vagonları bu amaçla kullanılabilir) vb. 

 » Bu araçlarda her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan 

alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir. Araçların temizliği yolcu 

kullanımlarından sonra, diğer yolculara hizmet vermeden önce, sefer 

aralarında uygun şekilde yapılmalıdır. 

 » Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (merdiven tırabzanları, 

korkuluk, kapı kolları, masa yüzeyleri, tutunma yerleri vb.) temizliğine dikkat 

edilmelidir. 

 » Ulaşım araçları için üretici firmanın önerdiği deterjan ve dezenfektanlar var 

ise bunlar da temizlikte kullanılabilir. 

 » Eğer özel bir öneri yok ise bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası 

dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya 1/2 çay bardağı) çamaşır 

suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri 

yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması 

önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış 

çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

 » T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı dezenfektanlar kullanılabilir

 » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı dijital aletler, telefon ve diğer cihaz 

yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

 » Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 

uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik 

malzemelerinin 60 oC’de yıkanması önerilir.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 

Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna 

atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

 » Mola yerleri, istasyonlar, dinlenme tesisleri vb. yerlerdeki tuvaletlere ve 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr
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araçta bulunan tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler 

asılmalıdır. Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı 

konulmalıdır. Tuvalet ve lavabo girişlerinde el antiseptiği bulunmalıdır. 

Kapı kolları ile temas etmeden önce ve sonra el antiseptiği kullanılmalıdır. 

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 

Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

 » Kusma, kanama vb. gibi durumlar nedeniyle yüzeylerin kan ya da vücut 

sıvısı ile kontaminasyonu durumunda eldiven takılarak kağıt havlu ile kirli 

yüzey temizlendikten sonra 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu dökülerek 

5 dakika beklenmelidir. Daha sonra kirlenen yüzey paspaslanmalıdır. 

Kullanılan eldiven, kağıt havlu veya bezler çift poşetlenerek atık kutusuna 

atılmalıdır. Çamaşır suyundan etkilenebilecek yüzeylerde eldiven takılarak 

kağıt havlu ile kirli yüzey temizlendikten sonra %70’lik alkol dökülüp en az 1 

dakika kuruması beklendikten sonra rutin temizlik yapılmalıdır.  

 » Mümkünse seyahat sürecinde de araçta pencereler açılarak 

havalandırılmalıdır.

 » Dış ortamdan temiz hava alan havalandırma sistemleri kullanılmalı, 

havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri 

doğrultusunda yapılmalıdır. Araç içi sık sık havalandırılmalıdır. 

 » Araçlar yolcu kullanımlarından sonra diğer yolculara hizmet verilmeden 

önce sefer aralarında uygun bir şekilde temiz hava ile havalandırılmalıdır. 

 » Ayrıca şehirler arası otobüs, tren vb. yolculuklarda daha sık mola verilerek 

otobüsün 15 dakika havalandırılması sağlanabilir. 

 » Otobüslerde yedek şoförlerin uyuma alanının havalandırması her şoför 

değişimi öncesi 15 dakika temiz hava akımı sağlayacak şekilde yapılmalıdır. 

Bu alan su ve sabun/deterjanla temizlenmeli ve havalandırıldıktan sonra 

kullanılmalıdır. Burada kullanılan malzeme kişiye özel olmalıdır.  

 » Bilet satışı veya ulaşım kartı bakiye yüklemesi için mümkünse mobil 

uygulamalar veya kredi kartları kullanılmalıdır. Yolcular ödeme terminalini 

kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

32.3. Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

 » COVID-19 temaslı takibinin yapılabilmesi için çalışanların çalışma düzenleri 

kaydedilmelidir. 

 » Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak 
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için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun 

olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik 

içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 » Çalışanlar (yardımcı personel, muavin vb.) kuralına uygun maske takmalı, 

maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi 

öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

 » Eldiven kullanımı yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini 

arttırabileceği için kullanılmamalıdır.

 » Makinist, şoför, kaptan gibi aracı kullanan çalışanlar araca biniş ve 

inişlerinde maske takmalıdır. Seyahat sürecinde araçta oturdukları alan 

yolculardan ayrı ise maske takmayabilirler. Araç sürücüleri, trenlerde 

makinist odası, otobüslerde şoför mahallini yolculardan ayıran şeffaf bir 

ayırım/bariyer (görüntüyü etkilemeyen, kaza durumunda kişiye zarar 

vermeyen malzemeden, acil bir durumda diğer personelin şoförle irtibatını 

sağlayacak fermuarlı, naylon vb. benzeri bir malzeme) vb. olursa bulaşma 

riski olmayacağından maske takmayabilirler.

 » Çalışanlar araca bindiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik 

alkol içeren kolonya kullanmalıdır.

 » Çalışanlar dinlenme zamanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı 

ve maske takmayı sürdürmelidir. 

32.4. Yolculara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

 » COVID-19 temaslı takibinin yapılabilmesi için şehirler arası seyahatlerde 

yolcuların isimleri, iletişim bilgileri kaydedilmelidir. 

 » Terminallerde, metro istasyonlarında, peronlarda vb yolcular, aralarında 

sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek (en az 1 metre aralıklarla) düzenli 

sıra oluşturmalıdır. Kalabalık oluşturmamaya özen gösterilmelidir.

 » Yolcular, araca sıra ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyarak 

binmelidir ve araç içerisinde sosyal mesafe kurallarına uymaya özen 

göstermelidir.

 » Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 

tanısı alan veya temaslısı olan araca alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak 

sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

 » El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 

yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 
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kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal 

sabun yeterlidir. 

 » Yolcular seyahat boyunca kuralına uygun maske takmalı, maske 

nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve 

sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 » Yolcular araca bindiklerinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol 

içeren kolonya kullanmalıdır.

 » Oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak 

şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı 

olmamalı, çapraz oturma olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili 

koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa pencere kenarına bir 

kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır. 

 » Eşler ve 20 yaş altı aynı soyadını taşıyan çocuklar yan yana seyahat 

edebilirler. Bir aile için satışı yapılmış yan yana oturulan koltukların ön ve 

arka sırasındaki koltuklarda, cam kenarına tekli oturma sağlanacak şekilde 

bilet satışı yapılır.

 » 4 kişilik kompartmanlarda ve pullman bölümlerinde anne, baba ve 

çocuklardan oluşan ailenin bir arada oturmasına müsaade edilir. Aynı 

hanede yaşayan erişkin kişiler ise sosyal mesafe korunarak 2 kişi olacak 

şekilde yolculuk edebilir. Diğer durumlarda kompartmanlarda tek kişi 

yolculuk etmelidir. 

 » Bakıma ihtiyacı olan kişilerin ve çocukların aileleri ile seyahati sırasında 

sosyal mesafe şartı aranmamalıdır.

 » Yolcuların çalışanlarla temasının minimum olmasına özen gösterilmelidir.

 » Kısa süreli (2 saat) seyahatlerde su dışında bir şey yeme içme yapılmamalıdır. 

 » Trenlerde yemek vagonu kapalı olmalıdır. 

 » Uzun seyahatlerde (2 saatin üzerinde) ambalajlı kumanya şeklinde yiyecek 

içecek servisi yapılabilir.  Su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için 

mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) oturma ve/veya 

yeme-içme düzenlemesi yapılmalıdır. Yeme içme öncesi ve sonrası kişisel 

hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalıdır. 

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

kullanımlık olacak şekilde sunulması sağlanmalıdır. İkramların dağıtımı 

sırasında kişisel hijyen kurallarına uyulmalı ve maske takılmalıdır. 

 » Yolcular birbirine yiyecek içecek ikramı yapmamalıdır. 
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 » Kulaklık dağıtımı yapılacaksa kişiye özel olmalı ya da yolcular kendilerine 

ait kulaklıkları getirmelidir.
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57. KURUM İÇİ DÜŞÜK KATILIMLI TOPLANTILARDA ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde yapılan kurum içi düşük katılımlı 

toplantılar önlem alınmadığı takdirde COVID-19 bulaşı açısından risklidir. COVID-19 

bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır. 

57.1. Genel Önlemler

 » Toplantılar, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans 

yöntemiyle yapılmalıdır.

 » Toplantı için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih 

edilmelidir.

 » Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması 

doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma 

sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda 

yapılmalı, klima ve vantilatör kullanılmamalıdır.

 » Toplantı salonu ve salon girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme 

afişleri (el yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı salonunda 

uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. 

 » Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemelidir. 

 » Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması 

durumunda ara verilmeli ve pencereler açılarak ortam havalandırılması 

yapılmalıdır.

 » Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılmalı ve salonlar düzenli 

şekilde havalandırılmalıdır.

 » Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı 

kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine 

dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon 

için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır 

suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri 

yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması 

önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış 

çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

 » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer 

cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
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 » Yüzeylerin dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 

maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 

Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları da kullanılabilir.

 » Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır.

 » Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna 

atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

57.2. Toplantı Salonu ve Katılımcılara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

 » Toplantı salonuna görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek 

şekilde planlama yapılmalıdır.

 » Toplantı salonunda oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe 

olacak şekilde sağlanmalıdır. 

 » Toplantıya katılacak kişiler toplantı boyunca mutlaka maskelerini uygun 

şekilde takmalı ve toplantı başkanı katılımcıların toplantı boyunca 

maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda bulunmalıdır.

 » Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler toplantı 

salonuna girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır.

 » Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem 

görmeli, e-imza kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit 

kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek evrak imzalanmalıdır. Kişiler 

evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa 

kullanılmamalıdır.

 » Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün 

saklanmalıdır. Bir veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki 14 gün içinde 

COVID-19 belirtileri gösterdiğinde bu uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü 

yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.

 » Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa 

Temaslı değerlendirilmesi yapılırken, COVID-19 pozitif kişinin semptom 

başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları değerlendirmeye 

alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmelidir. Bu kişiler maske 

takarak işe devam etmeli, 14 gün boyunca COVID-19 ile ilişkili olabilecek 

belirtiler yönünden kendilerini izlemelidir. Bu süre içerisinde COVID-19 

belirtileri gösterenler il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanan COVID-19 Rehberine göre yönetilmelidir.

 » Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun 

olarak yapılmalıdır.
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59. COVID-19 KAPSAMINDA KLİMA/İKLİMLENDİRME 
SİSTEMLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

COVID-19’un ana bulaşma yolu, virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme ve 

hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle 

temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir 

Kapalı bir ortamda ısıtma veya soğutma amaçlı bir klima sistemi kullanılıyorsa 

mutlaka ciddi bir hava akımı oluşacaktır. Bu nedenle en düzgün çalışan klima sistemi 

bile oluşacak hava akımları nedeniyle bulaş riskini tamamen kontrol edemez veya 

tamamen önleyemez.

Yüzde yüz taze havalı klima(iklimlendirme) sistemleri sayesinde iç mekânda 

havada asılı kalan virüs partikülleri emilerek dışarı atılır. Yerine dışardan alınan temiz 

ve filtreden geçirilmiş taze hava ile havada asılı olan damlacıkların seyreltilmesi 

sağlanır. Böylece hava kaynaklı oluşabilecek bulaş riskleri azaltılmış olur.

59.1. Klima Sistemleri

Fan Coil (FCU): İçinde fan, soğutucu veya ısıtıcı batarya ve yıkanabilir kaba filtre 

den oluşmaktadır. Tavan veya döşeme tipi olarak kullanılmaktadır. Otel odalarında 

yaygın olarak, hasta odalarında, ofislerde ve bazı AVM ‘lerde kullanılmaktadır. 

Genellikle %100 iç hava ile çalışırlar. Asma tavanda kullanılan tiplerin dışında 

döşeme tipi olarak da kullanılmaktadır. Bataryanın ihtiyacı olan sıcak ve soğuk su 

merkezi bir yerdeki kazan veya soğutma grubunda üretilir. 

Klima Santrali: Karışım havalı veya %100 dış hava ile çalışma olanağı vardır. 

Split Klima: Duvar tipi ve ayaklı salon tipi modelleri vardır. Bazı modelleri kışın 

havayı ısıtmak için de kullanılmaktadır. Bunlar ısı pompalı split klima olarak 

adlandırılmaktadır. Konutlarda, küçük marketlerde, dükkânlarda, kasaplarda vb. 

yerlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

VRF (Variable Refrigerant Flow) VRV (Variable Refrigerant Volume): Çalışma 

sistemi split klimaya benzer ancak bir dış üniteye birden fazla iç ünite gönderilir. 

Büyük marketlerde yaygın olarak kullanılmakla birlikte bazı otel ve AVM ‘lerde de 

kullanılmaktadır. 

Roof Top: Çatı tipi klima cihazı olarak adlandırılır. Soğutma çalışma mantığı VRF 

gibidir. Ancak iç ve dış ünite şartlandırılan havayı mahalle gönderen yüksek 

kapasiteli fanlar ve filtreler ile birlikte kullanılan kompakt cihazlardır. Bazı roof 

top cihazlarının %100 dış hava ile çalışma imkânı da vardır. Bu cihazlar daha çok 

süpermarketlerde tercih edilmektedir. 
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VAV (Variable air wolume): Büyük ofislerde, yoğun bakım ve ameliyathanelerde, 

bazı AVM ‘lerde kullanılmaktadır. Yüzde yüz dış hava ile çalışma olanağı vardır

CFD (Computational Fluid Dynamics): Hesaplanmış Akışkanlar Dinamiği şeklinde 

tanımlanır, Akışkanlar mekaniği problemlerinin analizi ve çözümleri için geliştirilmiş 

bir yöntemdir.

59.2. Genel Önlemler

 » Doğal havalandırma tercih edilmelidir. Dış ortama açık pencere ve kapılar 

kullanılarak kapalı ortam havalandırılmalıdır. 

 » Klima cihazları yapısı gereği havayı emer ve üfler. Bu nedenle klima 

sistemleri nedeniyle kapalı hacimde ciddi bir hava sirkülasyonu olmaktadır. 

Zorunlu olmadıkça klima sistemleri veya cihazları çalıştırılmamalıdır. 

 » Konutlarda veya küçük ofislerde aynı kişiler tarafından kullanılan, her tür 

bireysel klima kullanılmasında sakınca yoktur.

 » Oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip hava akışına neden olan tavan 

veya taşınabilir vantilatörlerin kullanılmamalıdır.

 » Yüzde yüz iç hava ile çalışan klima cihazları (VRF; FCU, Split klima gibi) 

çoğunlukla restoran, market, kasap, kuaför gibi ortamlarda kullanılmaktadır. 

Bu cihazlar, sürekli aynı havayı sirküle ettikleri için zaman içinde kapalı 

hacimlerdeki olası virüs, bakteri gibi mikroorganizmaların yoğunluğunun 

artmasına neden olarak solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonların riskini 

arttıracaktır. Bu cihazlar pandemi dönemlerinde kullanılmamalıdır. Sistemin 

%100 dış hava ile çalışır hale getirilmesi durumunda kullanılmasında sakınca 

yoktur.

 » Büyük kapasiteli klima santralleri %100 dış hava ile çalıştırılmalıdır. Yani 

doğrudan dışarıdan alınan temiz hava şartlandırdıktan sonra ortama 

gönderilecektir. Ortamdan çekilen havanın ayrı bir egzoz fanı ile doğrudan 

dışarı atılması nedeniyle mikroorganizma yoğunluğu oldukça azalacaktır. 

 » Yüzde yüz dış hava ile çalışan santraller gece ve hafta sonları da çalışır 

durumda olmalıdır.

 » Yüzde yüz dış hava ile çalışan klima cihazları ayrıca iç hava kalitesini de 

önemli ölçüde artıracaktır. 

 » Gece boyunca veya sabaha karşı dış havanın soğukluğundan da 

faydalanarak iklimlendirme sistemlerini çalıştırılarak ortam sıcaklığını 

düşürmek mümkündür. Böylece AVM gibi kapalı ortamların klima 
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sistemlerini kullanmadan doğal soğutma ile bir müddet sıcaklık kontrolü 

yapmak mümkün olacaktır.

 » Kuru hava enfeksiyon riskini artıracağı için ortam neminin %40’ın altına 

düşmemesi gerekmektedir. Bağıl nemin %40-60 arasında kalması için 

klima sistemlerinde önlem alınmalıdır.

 » Klima sistemlerinde üstten üflenen ve üstten toplanan hava zemindeki veya 

zemine yakın yerdeki damlacık çekirdeklerinin tekrar havaya karışmasına 

neden olacağı için, şartlandırılan havanın mümkün olduğu kadar üstten çok 

düşük hızda üflenmesi ve alttan toplanması ile enfeksiyon riski azaltılabilir. 

 » Yüksek hava hızları da enfeksiyon riskini arttırdığı için klima sistemleri 

veya cihazları salgın dönemlerinde minimum hava debileri ve hızlarında 

çalıştırılmalıdır. 

 » Pandemi döneminde hasta odalarına verilen havanın %100’ü dışarı atılmalıdır 

(egzoz edilmelidir). 

 » Hasta odalarındaki FCU salgın döneminde kullanılmamalı, mümkün olduğu 

kadar odalara gönderilen temiz hava ile odaların ısıtılması veya soğutulması 

temin edilmelidir. Çok sıcak havalarda iç ortam sıcaklığı arttığı zaman ortam 

sıcaklığını kontrol etmek için varsa taşınabilir HEPA filtreli hava temizleme 

üniteleri kullanılabilir.

 » Hasta odaları hasta değişiminde temizlik ve dezenfeksiyondan sonra 

açılabilir pencereleri olması durumunda pencereler açılarak oda 

havalandırılmalıdır.

 » COVID-19 hastalarının takip edildiği izolasyon odaları mümkün ise negatif 

basınçlı olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 » Toplu kullanıma açık tuvaletlerde yer süzgeçleri ve lavabo sifonları kuru 

halde bırakılmamalıdır. Egzoz fanları bu hacimleri negatif basınçta tutmak 

için sürekli çalıştırılmalıdır. Alafranga tuvaletler kullandıktan sonra kapağını 

kapatarak sifon çekilmelidir.

 » Havalandırma sisteminde bakım yapan ve filtreleri değiştiren personel 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) olarak önlük, N95/FFP2 maske, gözlük/

yüz koruyucu ve eldiven kullanmalıdır. Çıkarılan filtre ve KKE sağlık 

kurumlarında tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Hastane dışındaki alanlarda 

filtre ve KKE çift poşetlenerek evsel atık kutusuna atılabilir.
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59.4.8. Konutlarda Klima kullanımı

Konutlarda kullanılan FCU, VRF, split klimaların kullanılması ev halkı dışından kişilerin 

konuta girmemesi koşulu ile çok büyük risk yaratmamaktadır. Eve yabancı kişilerin 

ziyareti sırasında ev halkının sağlığı için bu cihazların durdurulması gerekmektedir. 

FCU veya benzeri iç ünitelerin filtreleri su ve deterjanla yıkanarak ya da dezenfekte 

edilerek (1/100 çamaşır suyu olabilir) tekrar kullanılabilir. 
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67. COVID-19 KAPSAMINDA PLAZALAR İLE İLGİLİ ALINMASI 
GEREKEN ÖNLEMLER

Plazalar, kapalı alanda hizmet sunduğu için COVID-19 salgınının yayılması açısından 

özellik arz eder. Plazaların girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, 

maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Plazaların 

girişinde el antiseptiği bulundurulmalıdır. Plaza girişlerinde bulunan hava perdeleri 

çalışıyorsa kapatılmalıdır.  

67.1. Plazalarda Alınması Gereken Genel Önlemler

 » COVID-19 konusunda sorulara yanıt verecek bir sorumlu belirlenmelidir 

(Çalışanlar hastalandığında bu kişi ile iletişime geçmeli, çalışan ve 

Müşteriler/Ziyaretçilerin den gelen sorulara yanıt vermelidir).

 » Plaza giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli 

olarak boşaltılmalıdır.

 » Plazadaki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde 

sınırlandırılmalıdır. 

 » Girişte ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 38 0C’dan yüksek olanlar içeri 

alınmamalı, sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

 » Mümkünse plazaya gelen tüm ziyaretçilerin kaydı tutulmalıdır.

 » Plaza girişinde çalışan personel için parmak izi okutma sistemleri varsa 

yanına el antiseptiği konulmalıdır. 

 » Plaza giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 

adım) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması 

gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer 

işaretleriyle belirlenmelidir.

 » Plazada bulunan koridorlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri 

konulmalıdır.

 » Plaza içindeki bürolara ziyaretçi sayısını azaltmak için dijital ortamda online 

görüşmeler teşvik edilmeli ve bunu sağlamak için altyapı ve teknik destek 

oluşturulmalıdır.

 » Toplantılar dijital ortamda online yapılmalı, zorunlu olmadıkça salon 

toplantıları yapılmamalıdır. Toplantı yapılacaksa; salon/odaların girişinde el 

antiseptiği bulundurulmalı, sandalye/koltuk sayısı sosyal mesafe kuralını 

sağlayacak şekilde azaltılmalı, toplantı esnasında kullanılan kalem/not 
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defteri vb. malzemeler kişisel olmalı ve toplantı odaları toplantı esnasında 

ve sonrasında havalandırılmalıdır.

 » Molalar dinlenme odaları/alanları ve kafeteryalarda yoğunluğa sebep 

olmayacak periyot ve sürelerde planlanmalıdır.

 » Çalışanların birbirlerinin masalarını, telefonlarını veya diğer iş araç ve 

ekipmanlarını kullanmalarını engelleyecek şekilde düzenlemeler yapılmalı 

ve çalışanlar uyarılmalıdır.

 » Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

 » Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el kurutma 

cihazları çalıştırılmamalıdır.

 » Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 

Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

 » Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.

 » Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenmeli, kapı 

yerine mümkünse mühendislik uygulamalarıyla mahremiyet sağlayacak 

geçiş sağlanmalıdır.

 » Kafeteryalarda “COVID-19 Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak 

Korunma Önlemleri Rehberi”nde yer alan uyarılar dikkate alınmalıdır. 

67.2. Resepsiyon/Bekleme Alanında Alınması Gereken Önlemler

 » Resepsiyon/ bekleme alanı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 » Resepsiyon/bekleme alanı bulunan oturma gruplarında sosyal mesafeyi 

sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.

 » Resepsiyon/bekleme alanı içindeki mobilya ve eşyalar temizlenebilir 

olmalı ve düzenli olarak temizlenmelidir.  Gereksiz eşyalar kaldırılmalıdır.

 » Vale hizmeti verilmemelidir.

67.3. Ofis ve Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler 

 » İşletmelerde bulunan ofislerde “COVID-19 Kapsamında Ofis ve Benzeri İş 

Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler”e uyulmalıdır.  

67.4. Asansörler İle İlgili Alınması Gereken Önlemler

 » Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin 

binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör 
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içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken 

alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 

belirlenmelidir.  

67.5. Mal Kabul Alanlarına Yönelik Önlemler

 » Genel olarak COVID-19 virüslerinin cansız yüzeylerde bulunabileceği 

gösterilmiş olmakla birlikte hastalık oluşturacak miktarda bulunmaması 

nedeniyle paket veya kargo ile bulaş beklenmemektedir. Dünya Sağlık 

Örgütü ve Avrupa Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi gibi sağlık 

kuruluşlarının da bu konuda kısıtlaması yoktur. Esas bulaş yolu virüsü taşıyan 

kişi ile yakın temastır, bununla birlikte hasta kişinin solunum parçacıkları 

ile kirlenmiş yüzeylere dokunma ve sonrasında yüze dokunma ile bulaş 

ihtimali olduğundan el hijyenine dikkat edilmelidir.

 » Mal Kabul Bölümünde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 » Mal kabulü yapılan yerlerde görevli personel dışındaki kişiler bulunmamalıdır.

 » Bu alanlarda çalışan personel sayısı mümkünse azaltılmalıdır. Personelin 

sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymaları sağlanmalıdır.

 » Görevli personel maske takmalıdır.

 » Mal Kabul Bölümünde kargo malzemeleri ve insanlar üzerine dezenfektan 

püskürtülmemelidir.  Dünyadaki sağlık otoriteleri (Dünya Sağlık Örgütü, 

Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri 

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işlem 

toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir.

67.6. Müşteriler/ Ziyaretçilere Yönelik Önlemler

 » Müşteriler/Ziyaretçilerin plazanın girişinde görünür bir yere asılmış olan 

ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması 

sağlanmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, 

nefes darlığı gibi COVID-19 belirtileri olan Müşteriler/Ziyaretçilerin in iş 

yerine girmemeleri uyarısı yer almalıdır.

 » Müşteriler/Ziyaretçiler plazaya girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en 

az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.

 » Müşteriler/Ziyaretçiler ve çalışanlar aralarındaki sosyal mesafeyi 

korumalıdır.

 » Müşteriler/Ziyaretçilerin maskeli olarak plazaya girmeleri sağlanmalıdır. 
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Plazalarda kuralına uygun bez maske takılması yeterlidir. Girişte maskesi 

olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.

 » Müşteriler/Ziyaretçiler plaza içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere 

dokunmamalı, dokunmaları durumunda el antiseptiği kullanmalıdır.

67.7. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler

 » Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 

hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

 » Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı 

alan veya temaslısı olan personel COVID-19 Rehberi doğrultusunda ve İl/

ilçe Sağlık Müdürlüklerinin ön gördüğü süreler içinde çalıştırılmamalıdır. 

 » Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi 

belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak plazadaki COVID-19 sorumlusu 

yönetiminde sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

 » Plazada çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde 

planlanmalıdır.

 » Çalışanlar aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarılmalıdır.

 » Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe 

ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el 

antiseptiği kullanılmalıdır. 

 » Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla 

yıkaması konusunda uyarılmalıdır. 

 » Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini 

sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su 

ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 » Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi 

korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/

kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı 

anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır. 

 » Yemekler toplu halde yenmemelidir. Yemek yerken ya da çay/kahve 

içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin 

korunması sağlanmalıdır. 

 » Üniforma, önlük, iş ayakkabısı vb. çalışan malzemelerinin kişiye özel 

olması sağlanmalıdır. Personelin üniformalarıyla plaza dışına çıkması 
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engellenmelidir.

67.8. Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler

Plaza güvenlik görevlileri, COVID-19 açısından düşük ve orta riskli alanlarda 

çalışmaktadır. 

Bir metreden uzak temas (Düşük riskli çalışma alanı)

Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde 

bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik 

görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme 

yapılmalıdır. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterlidir. 

Bir metreden yakın temas (Orta riskli çalışma alanı)

Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Aşağıdaki kişisel 

koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır. 

Tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. 

Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır. 

El hijyeni sağlanmalıdır.

 » Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir. 

Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/

yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır.

 » Yukarıda kullanılması gerektiği belirtilen ekipmanlar, görevlinin aktif olarak 

görevini yaptığı süre boyunca kesintisiz olarak kullanılmalıdır. Maskeler 

nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir. 

 » Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her 

seferinde uygun el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye su ve sabunla 

yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.

 » Eldivenin doğru kullanılması sağlanmalıdır. Değiştirilmeyen eldivenler 

mikrobik kirlenmeye yol açacağından çevreye dokunmamaya ve el 

hijyenine özen gösterilmelidir. 

 » Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.) 

kullanılan maske ve eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek 

atılmalıdır. Gözlük/yüz koruyucu bir sonraki kullanıma hazırlık için %70’lik 

alkolle temizlenmelidir. 

 » Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalıdır. 
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67.9. Plazalarda Ortam Temizliği ve Dezenfeksiyonu 

 » Plaza ortak alanlarının temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalıdır. 

Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalıdır. 

 » Plaza temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (Yürüyen merdivenlerin 

bantları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, kapı kolları, telefon ahizeleri, 

telsizler, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, 

su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 

litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas 

No: 7681-52-9) kullanılabilir. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış 

çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır. 

 » Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer 

cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

 » Çalışma tezgâhları düzenli olarak temizlenmeli ve %70’lik alkol ile 

dezenfekte edilmelidir.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 

Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki 

çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve 

ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun 

olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

 » Hava ve ortan temizliği için UV, ULV, ozon, dezenfeksiyon tüneli vb 

uygulamalar sağlık açısından uygun olmadığı için kullanılmamalıdır.

67.10. Plazalarda Ortam Havalandırmasına Yönelik Önlemler

 » Plazaların etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırması sağlanmalıdır. 

Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli 

yapılmalıdır. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu 

işlem sırasında personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği 

kullanmalı, çıkarılan filtre çift poşetlenerek atılmalıdır. Klima santrallerinin 

normal temizlik periyotları kısaltılmalıdır. 

 » Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri ve vantilatörler 

kullanılmamalıdır.

 » Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli, daha az 

hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam 

ettirilmelidir.

 » Kirli hava çıkışının yapıldığı yerlerden insan geçişi engellenmelidir.
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69. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNE YÖNELİK ALINMASI 
GEREKEN GENEL ÖNLEMLER

COVID-19’un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. İş yerleri, çalışanlar 

ve müşterilerine COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. 

İş yerlerinin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken 

önlemlerle ilgili bilgilendirici afişler (el yıkama, sosyal mesafe, maske kullanımı) 

asılmalı ve aşağıdaki önlemler alınmalıdır. İş yerlerinin girişinde ve içeride el 

antiseptiği bulundurulmalıdır.

 » Kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini 

engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının her iki 

tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit 

olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

 » İş yeri giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, 

girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken 

alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 

belirlenmelidir.

 » Çalışan ve müşteri dahil iş yerinin büyüklüğü ve özelliğine göre metrekare 

(4/6/8/10 metrekareye 1 kişi) başına kişi sayısı planlanarak içeriye müşteri 

alınmalıdır; 

 » 4 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Ayakkabı ve çanta satışı yapan 

esnaflar, bakkallar, büfe, kantin ve bayiler, kasap, manav, kuruyemişçi, 

balıkçı ve diğer gıda satış yerleri, kitap ve kırtasiye mağazaları, konfeksiyon, 

giyim mağazaları ve tuhafiyeler, kuyumcu, bijuteri ve saatçiler,  oyuncak 

mağazaları, terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri, kuru temizlemeciler, 

beyaz eşya ve mobilya mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, 

akaryakıt istasyonları, elektronik ve telekomünikasyon mağazaları, 

elektrik, su, doğalgaz vb. tesisatçılar

 » 6 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Spor salonları ve fiziksel aktivitelerin 

yapıldığı diğer yerler

 » 8 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Müzeler, AVM’lerdeki iş yerleri, 

market ve süpermarketler

 » 10 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: AVM ve plazalar

 » İş yeri girişinde/içeride uygun yerlerde müşteriler tarafından kullanılmak 

üzere el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. 
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El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her 

zaman dolu olması sağlanmalıdır. 

 » İş yerlerine maske takılarak girilmeli ve içeride maske takılması 

sürdürülmelidir.

 » İş yerlerine misafir alınmamalıdır.

 » Müşterilerin ürünlerle el temasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

 » Personeli korumak için mümkünse tezgâhlar ve müşteri alanı arasına şeffaf 

bir bariyer yerleştirilmelidir.

 » İş yeri içerisinde müşterilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin 

verilmemelidir. 

 » Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1 metre) olacak 

şekilde yer işaretlemesi yapılmalıdır.

 » Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenmelidir.

 » İş yerlerinin kafeteryaları ve kantinlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından 

hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan kantin ve 

kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır. 

 » İş yerleri içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 

“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan ofislerde alınacak 

korunma önlemleri ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır. 

 » İş yerlerinin temizliğinde 

 » İş yerlerinin havalandırılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 

“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında 

Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket 

edilmelidir. 
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70. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNDE MÜŞTERİLERE 
YÖNELİK ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER

 » Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride 

uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. 

Bu bilgilendirme afişinde; ateşi 38 oC’dan yüksek olanlarla öksürük, burun 

akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan 

veya temaslısı olanlar içeri alınmayacağı, COVID-19 belirtileri olanların da 

sağlık kurumuna gitmeleri gerektiği bilgileri yer almalıdır.

 » Müşterilerden iş yerine grup halinde girmemeleri istenmelidir. 

 » Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol 

içeren kolonya kullanmalıdır.

 » Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi 

korumaları hususunda   uyarılmalıdırlar.

 » Müşteriler iş yerlerinde ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına 

uygun maske takmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez 

maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına 

uyulmalıdır. 

 » Müşteriler satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla 

dokunmamalı, iş yerinde bu konuda alınan önlemlere uyulmalıdır.

 » Müşteriler iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere ve ürünlere 

dokunmamalıdır. Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az %70’lik kolonya 

kullanılmalıdır.
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71. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNDE PERSONELE 
YÖNELİK ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER

 » İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa COVID-19’dan sorumlu bir 

personel görevlendirilmelidir.

 » Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda 

bilgilenmesi sağlanmalıdır. 

 » Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar 

tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık 

kurumuna yönlendirilmelidir.

 » COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı 

COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir.

 » Personelin tümü kuralına uygun olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde 

maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmelidir. Yeni 

maske takılırken eller yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.

 » Müşteri ile en az 1 metre sosyal mesafe korunmalıdır. Müşteriye ürünün 

tanıtılması, gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi 

maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılmalıdır.

 » Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak 

için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun 

olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun 

kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. 

 » Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için, 

temizlik personeli, bulaşık yıkayanlar, et ve et ürünleri ile paketlenmemiş 

gıda satışında çalışan personel haricindeki çalışanların eldiven kullanımı 

önerilmemektedir. Personel eldivenli iken herhangi bir yere dokunmamalıdır.

 » Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 

Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp 

kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

 » Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve 

maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, 

maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda Sağlık Bakanlığı 

tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan 

kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır. 

 » Güvenlik görevlileri için “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan 

güvenlik görevlileri ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır. 
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74. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERİ VE KURUM/
KURULUŞLARIN YEMEKHANE VE DİNLENME ALANLARINDA 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  

COVID-19’un ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 

hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar yolu ile olur. Damlacıklarla kirlenen 

yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık 

bulaşabilir. Bu nedenle el hijyeninin yanı sıra, ellerin sık temas ettiği yüzeylerin 

temizlik ve dezenfeksiyonu salgının kontrolü için önemlidir.

74.1. Genel Önlemler

 » Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine COVID-19 ile ilgili alınması 

gereken önlemleri içeren afişler asılmalıdır.

 » Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine el antiseptiği konulmalıdır. 

 » Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralları göz 

önünde bulundurulmalı, bekleme sıraları için 1 metrelik güvenlik şeritleri 

yerlere yerleştirilmeli, yemekhanede fiziksel mesafeyi belirleyen uygun 

işaretlemeler yapılmalı ve çalışanların buna uymaları sağlanmalıdır. 

 » Yemekhane ve dinlenme alanlarında yeme ve içme dışında maske 

takılmalıdır.

 » Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, dış yüzeyine dokunulmamalı, 

maske lastiklerinden tutularak takılmalıdır.

 » Yemekhane masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede 

olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılarak çapraz bir şekilde 

oturmalıdır.

 » Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre 

belirlenmeli ve aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı, çay 

içme molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir. 

 » Yemeğin yemekhane dışında bir yerde yenilmesi durumunda yemek 

yiyenler arasında en az 1 metre mesafede bulunması sağlanmalıdır.  

 » Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, nar ekşisi vb. ürünler 

kaldırılmalı, tuz ve baharatlıklar tek kullanımlık şekilde verilmelidir.

 » Ekmekler paketli rol ekmek şeklinde verilmelidir.

 » Yemek servisinde kullanılan tüm araç gereçler her kullanım sonrasında 

yıkanmalı ve bir sonraki kullanıma kadar temiz bir yerde muhafaza 

edilmelidir.
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74.2. Ortam Havalandırması, Temizliği ve Dezenfeksiyonu

 » Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/lavabo olanağı sağlanmalı ve el 

yıkama alanları artırılmalıdır.

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

boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi kişisel 

hijyen kurallarının uygulanmasına imkân veren düzenlemeler yapılmalıdır. 

 » Yemekhane ve dinlenme alanları kapı ve pencereler açılarak yeterli ve 

düzenli havalandırılmalı ve günlük temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.  

 » Yemekhanenin temizliği her yemekten sonra yapılmalı, eller ile sık 

dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan 

ile temizlik yapıldıktan sonra 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre suya 

yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu tuvaletler ve lavaboların temizliği 

sık yapılmalı, temizlik sonrası 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 

(Sodyum hipoklorit Cas No:7681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı kullanılmalıdır.

 » Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken 

maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün 

Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılabilir. http://cbs.cevresaglik.

gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx
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77. COVID-19 KAPSAMINDA YURT DIŞI KARGO UÇUŞLARINDA 
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 pandemisinde pek çok ülkede normale dönüş sürecinin başladığı bu 

dönemde yurt dışı kargo uçuşlarında gidilen ülkedeki hastalık durumu ve yaygınlığı 

dikkate alınmalı, aşağıda belirtilen önlemler alınmalıdır. 

77.1. Yurt Dışı Kargo Taşımacılığı Yapan Havayolu Şirketlerinin Alması 
Gereken Önlemler 

 » Süreçlerin tamamında mümkün olan en az sayıda insan ile karşılaşma 

ortamı yaratılmalıdır. Kargo uçuş operasyonları yapan hava yolu şirketleri ve 

mürettebat Sağlık Bakanlığı COVID-19 rehberi önerilerini takip etmelidirler. 

 » Uçuş mürettebatına COVID-19 hastalığı hakkında genel bilgilendirme 

yapılmalı ve bilgilendirme yapıldığı kayıt altına alınmalıdır. 

 » Uçakta mümkün olan en az sayıda personel olması sağlanmalıdır. 

 » Yurt dışında iken kullanma ihtiyacına istinaden uçuş mürettebatı (uçuş ekibi, 

kabin ekibi, teknik personel vb.) sayısının en az iki katı olacak kadar sayıda 

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) bulundurulmalıdır. 

KKE;

 » Önlük 

 » Tıbbi maske 

 » Gözlük/Yüz koruyucu

 » Eldiven 

77.1.1. Konaklamasız uçuşlarda

Apron süresi kısa ise (uçuş ekibinin uçakta kalabileceği kadar kısa süreli)

 » Uçuş mürettabatından mümkün olan en az sayıda kişi uçak dışına çıkmalı, 

 » Uçak dışına çıkan personel, maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanmalı, 

uçağa dönüşte uçağa giriş öncesinde bir poşet içerisinde kullandığı KKE 

atılmalıdır.

 » Uygun el temizliği sağlamak için; eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla 

yıkanmalı eğer mümkün değilse alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

Apron süresi uzun ise (uçuş personelinin uçak dışına çıkması gerektiğinde) 

 » Personel, uçak dışında bulunduğu süre boyunca maske kullanmalıdır,
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 » Her koşulda sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmeli, aradaki mesafe en 

az 1 metre olarak korunmalıdır, 

 » Lokal görevlilerle temas etmesi gereken personel maske ile birlikte gözlük/

yüz koruyucu kullanmalıdır. 

 » Sık olarak el hijyeni sağlanmalı, uygun el temizliği sağlamak için; eller en 

az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı eğer mümkün değilse alkol 

bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

 » Uçağa dönüşte, uçağa giriş öncesinde personel, bir poşet içerisinde 

kullandığı KKE’leri atmalıdır. 

 » Uçağa biniş öncesinde, el hijyeni tekrar sağlanmalıdır

77.1.2. Konaklamalı uçuşlarda

 » Uçuş mürettebatının havalimanı ile otel arasındaki transferi, önceden 

standart yöntemler ile temizlenmiş (su ve deterjan) ve başka bir amaç için 

kullanılmayan özel bir transfer aracıyla sağlanmalıdır.

 » Uçuş mürettebatı havalimanına yakın, odaları standart yöntemler ile 

temizlenmiş bir otele yerleştirilmelidir. Otelde kalacağı süre boyunca 

yeterli olacak miktarda alkol bazlı el antiseptiği ve yeterli sayıda tıbbi maske 

sağlanmalıdır. 

 » Uçuş mürettebatı zorunlu olmadığı sürece otel odasından dışarı çıkmamalı, 

yerel ve çiğ gıdalar tüketmemesi konusunda bilgilendirilmelidir. 

 » Olası bir sağlık sorunu oluşması durumunda uçuş mürettebatının nasıl 

hareket edeceğine dair bir yönerge oluşturulmalı ve yetkili iletişim kişisi 

belirlenmelidir.

77.2. Kargo Uçuşlarında Görev Alan Personelin Uyması Gereken Kurallar 

Yurt dışında iken, kargo uçağındaki malzemelerin yüklenme ya da indirilme 

alanlarında uçak mürettebatından kişi/kişilerin çalışması söz konusu ise; çalışan 

kişi/kişilerin iş sırasında kişisel koruyucu ekipman giymesi sağlanmalıdır (tıbbi 

maske, eldiven, önlük, gözlük/ yüz koruyucu). KKE giyilmesinden önce ve 

çıkarılmasından sonra uygun şekilde el hijyeni sağlanmalıdır. 

 » Uçuş mürettebatı uçakta ve uçak dışında tıbbi maske takmalıdır.

 » Uçuş mürettebatının havalimanı ve otel arasındaki transferi, havayolu 

şirketinin sağladığı özel araç ile seyreltme kuralları gözetilerek yapılmalıdır. 

 » Uçaktan transfer aracına geçerken havalimanında diğer kişiler ile temas 
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en aza indirilmeli ve kalabalıktan kaçınarak en kısa sürede transfer aracına 

ulaşılmalıdır. 

 » Havalimanı ile otel arasındaki ulaşım için toplu taşıma araçları 

kullanılmamalıdır. 

 » Uygun el temizliğini sağlamak için; eller en az 20 saniye boyunca su 

ve sabunla yıkanmalı eğer mümkün değilse alkol bazlı el antiseptiği 

kullanılmalıdır. 

 »  Zorunlu olmadığı sürece otel odasından dışarı çıkılmamalıdır. 

 » Yerel ve çiğ gıdalar tüketilmemelidir. 

 » Kirli eller ile ağız, burun, göz ve yüze dokunmaktan kaçınılmalı ve sık 

aralıklarla el temizliği sağlanmalıdır. 

 » Uçuş mürettebatına otelde kalacağı süre boyunca kullanabileceği yeterli 

miktarda alkol bazlı el antiseptiği ve tıbbi maske sağlanmalıdır.

 » Uçuş mürettebatı, sağlık durumunu yakından takip etmeli ve herhangi bir 

hastalık belirtisi gelişmesi durumunda işverenini bilgilendirerek işvereninin 

önceden belirlediği uygulamalar doğrultusunda sağlık kurumuna 

başvurmalıdır. 

 » Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal belirtileri açısından 

kendisini takip etmelidir. Bu belirtilerden birinin gelişmesi durumunda 

derhal işverenine haber vermelidir. 

77.3. Kargo Uçuşlarında Görev Alan Personelin Yurda Döndükten Sonra 
Uyması Gereken Kurallar

 » Yukarıdaki önlemlere tam olarak uyduğunu beyan eden uçuş mürettebatı, 

izolasyona alınmadan uçuş sonrasında evlerine gidebilir.

 » Uçuş mürettebatı, hastalık belirti ve bulguları olmadığı sürece izolasyona 

alınmadan daha sonraki uçuşlarına gidebilir. Bir sonraki uçuş için, uçuştan 

önce iş yeri hekimi tarafından semptom açısından değerlendirilerek sağlık 

izni almalıdır. 

 »  14 gün boyunca, uçuş mürettebatı sağlık durumunu kendisi izlemelidir.

 » Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal belirtileri açısından 

kendisini takip etmelidir. Bu belirtilerden birinin gelişmesi durumunda 

derhal işverenine haber vermelidir. Tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna 

yönlendirilmeli, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket 

edilmelidir. 


