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ÜRETİM ALANLARINDA ÇALIŞMA TALİMATI 
 
A. İşveren ve işveren vekillerinin üretim alanında alması gereken önlemler 
1. Çalışma alanında çalışan başına en az 4 metrekarelik bir çalışma alanı düşecek 
şekilde makine ve ekipmanların konumlarında düzenleme yapılmalıdır.  
  
2. Yemek, çay, vb. molaların geçirildiği alanlarda 1,5 metre sosyal mesafenin 
sağlanabilmesi ve insan yoğunluğu azaltmak için, bölümler ve iş çalışma süreleri (işe 
başlama ve bitiş saati, molalara başlama ve bitiş saati vb.)  düzenlenmelidir. 
 
3. Bölümlere harici giriş ve çıkış engellenmeli, aynı ortamda çalışan sayısı asgari 
düzeyde tutulmalıdır. 
 
4. Üretim alanı içinde yeme/içme yapılması engellenmelidir. 
 
5. Üretim alanına giriş yapan hammadde ürünleri; 
  
i. Eğer, gönderen tesisin uygun önleyici tedbirleri aldığı biliniyorsa, 

 
a) Sevk edilen kargo; karton koli, karton kutu, plastik ve/veya naylon streç film vb. 

materyallerle kaplanmamış ise ve sevkiyat için yükleme üzerinden 4 saat 
geçmiş ise herhangi bir dezenfeksiyon işlemine gerek yoktur. Tesis genel 
hijyen kuralları ile devam edilmelidir. 

b) Sevk edilen kargo; plastik bidon, plastik varil, plastik veya streç film kaplı 
karton kutu ve/veya benzeri ise sevkiyatın yapılması üzerinden 24 saat ve 
daha fazla geçmiş ise iş yeri hijyen kuralları geçerli olmak üzere ek bir 
dezenfeksiyona gerek olmadan kargo taşınabilir. Çalışanların bu işlem 
sırasında maske giymeleri ve iş eldiveni veya lateks veya nitril eldiven 
giyiyorlarsa ve sonrasında el yıkama ve/veya el dezenfeksiyonu yapmaları 
gerekmektedir. 

c) Sevk edilen kargo; çelik, alüminyum kutu, varil içerisinde ise sevkiyatın 
yapılması üzerinden 24 saat ve daha fazla saat geçmiş ise iş yeri hijyen 
kuralları geçerli olmak üzere ek bir dezenfeksiyona gerek olmadan kargo 
taşınabilir. Çalışanların bu işlem sırasında maske giymeleri ve iş eldiveni veya 
lateks veya nitril eldiven giyiyorlarsa ve sonrasında el yıkama ve/veya el 
dezenfeksiyonu yapmaları gerekmektedir. 

d) Sevk edilen kargo;  bakır kutu, varil içerisinde ise sevkiyatın yapılması 
üzerinden 4 saat ve daha fazla saat geçmiş ise iş yeri hijyen kuralları geçerli 
olmak üzere ek bir dezenfeksiyona gerek olmadan kargo taşınabilir. 
Çalışanların bu işlem sırasında maske giymeleri ve iş eldiveni veya lateks 
veya nitril eldiven giyiyorlarsa ve sonrasında el yıkama ve/veya el 
dezenfeksiyonu yapmaları gerekmektedir. 

 
ii. Aksi durumlarda konteyner materyaline göre dezenfektan listesindeki ürünlerden 
uygun olan bileşikler ile dezenfekte edilmelidir.  
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(Dezenfeksiyon Bölümü’ne bakınız.) 
 
6. Birden fazla çalışanın kullanmak zorunda olduğu makine ve ekipman, bir diğer 
çalışan kullanmadan önce ve sonra ayrıca her vardiya başında ve sonunda, etanol 
bileşiklerinde en az %78 alkol yoğunluğuna sahip veya 2-propanol(izopropil) alkol 
bileşiklerinde en az %70 alkol yoğunluğuna sahip dezenfektanlarla silinmelidir. Eğer 
1/9 oranında su ile seyreltilmiş sodyum hipoklorit veya ağartıcı ile silinirse 3 dakika 
sonra sadece suyla ıslatılmış temiz bir bezle silinip kurumaya bırakılmalıdır. 
  
Metal alaşımlar, boyalı materyaller için sodyum hipoklorit kullanımına dikkat 
edilmelidir. Alet veya makine özellikleriyle uyumlu dezenfektanlar kullanılmalıdır. 
Sıvı dezenfektanlar püskürtülerek uygulanmamalı, yüzeye mutlaka silme işlemi 
uygulanmalıdır. Dezenfekte edilen alan en az 20 dakika havalandırılmalı ve bu 
esnada içeri çalışan alınmamalıdır.  
 
Birden fazla çalışanın kullanmak zorunda olduğu makine ve ekipmanın yanına 
dezenfekte çizelgesi konulmalı ve dezenfekte edilip edilmediği kontrol edilmelidir. 
(Tüm diğer COVID-19 etkili dezenfektanlar ile ilgili bilgiyi Dezenfeksiyon bölümünde 
bulabilirsiniz.) 
 
7. Ortak kullanım alanlarının, (kapı kolu vb. yerler) temizlik görevlileri tarafından,  
 
i. Düşük risk grubunda her üç saatte bir, 
ii. Orta risk grubunda her iki saatte bir, 
iii. Yüksek risk grubunda her saat başında, 
 

dezenfeksiyon ürünleri ve/veya çamaşır suyu ve deterjanlı bez ile temizlenmesi 
sağlanmalıdır.  

 
8. Yapılan iş gereği kullanılması gerekli olan kişisel koruyucu donanımların (baret, 
emniyet kemeri vb.) her vardiya sonunda kullanıcıları tarafından 1/100 oranında 
sulandırılmış sodyum hipoklorit veya alkol bazlı dezenfektanlar ile dezenfekte 
edilmesi ve havada kurumaya bırakılması sağlanmalıdır. Dezenfekte edilen kişisel 
koruyucu donanımlar tek kullanımlık torba içinde saklanmalıdır.  
 
Orta ve yüksek riskli grupta bulunan iş yerlerinde tek kullanımlık kişisel koruyucu 
donanımlar (kulaklık vb.) kullandırılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımların (baret, 
gözlük, emniyet kemeri vb.) çalışanlar tarafından ortak kullanması engellenmelidir. 
 
9. Çalışanların kullanabilmesi için; 
 
i. Düşük risk grubunda her kapı girişinde ve en fazla 20 metrede bir, 
ii. Orta risk grubunda her kapı girişinde ve en fazla 10 metrede bir, 
iii. Yüksek risk grubunda her kapı girişinde ve en fazla 5 metrede bir, 
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etanol bileşiklerinde en az  %78 alkol yoğunluğuna sahip veya 2-propanol 
(izopropil) alkol bileşiklerinde en az %70 alkol yoğunluğuna sahip dezenfektanlar 
bulundurulmalı ve her çalışanın mutlaka el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte 
etmesini sağlanmalıdır. 
 
El dezenfektanları; 
  
i. Düşük risk grubunda en az manuel  
ii. Orta risk grubunda en az pedal  
iii. Yüksek risk grubunda da en az temassız  
 
tipte dezenfeksiyon kutularında bulundurulmalıdır.  
(El dezenfektanı kullanımı hakkındaki kurallar için Dezenfeksiyon bölümüne 
gidiniz.) 

 
10. Üretim alanında çalışanların kullanmaları için; 
 
i. Düşük risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 20 metrede bir 3 katlı 

cerrahi maske, (Çalışan başına en az 1,5 metre sosyal mesafe en az 4 metrekare 
kuralları uygulanamıyorsa siperlik de bulundurulmalıdır.) 

ii. Orta risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 15 metrede bir 3 katlı 
cerrahi maske ve siperlik, 

iii. Yüksek risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 10metrede bir 3 katlı 
cerrahi maske veya ffp2 standardında maske ve siperlik  
 
bulundurmalıdır. Maskesi ve siperliği olmayan çalışan veya maskesini değiştirmek 
isteyen çalışan ancak maske ve siperliğini taktıktan sonra üretim alanına 
girmelidir. 

 
11. Üretim alanında; 
 
i. Düşük risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 20 metrede bir, 
ii. Orta risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 15 metrede bir, 
iii. Yüksek risk grubunda her bölümün kapı girişinde ve en fazla 10 metrede bir, 

 
atık maske ve eldiven, ve diğer kişisel hijyen ürünlerinin atılabileceği atık kutusu 
bulunmalıdır. (Atık kutularının maske ve siperlik noktalarına konulması faydalıdır.)  

 
Atık kutuları %80 dolduğunda, temizlik görevlileri tarafından ikinci bir torbaya 
konulmalı ve 72 saat bekletilecekleri atık alanına götürülmelidir. 

 
12. Çalışma ortamında; 
 
i. Düşük riskli grupta pencereler sürekli açık tutularak ve/veya varsa temiz hava girişi 

sağlayan havalandırma sistemleri ile 
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ii. Orta ve yüksek riskli grupta pencereler sürekli açık tutularak ve sadece temiz hava 
girişi sağlayan havalandırma sistemleri ile 
 
Havalandırma sağlanmalıdır.  
(Havalandırma sistemleri ile ilgili detaylı bilgiye Havalandırma Sistemleri 
bölümünden ulaşabilirsiniz.) 

 
Havalandırma sistemleri her vardiyadan önce 2 saat süreyle tam seviye 
çalıştırılmalı, çalışanlar içeride iken en düşük seviyede çalışmaya devam etmelidir. 
Her vardiya sonrası ve dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra tekrar 2 saat tam 
seviye çalıştırılmalı ve gece boyunca düşük seviyede kapatmadan çalıştırılmaya 
devam edilmelidir. 

 
13. 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak, makine ve ekipmanların olduğu 
bölümlerde çalışanların durması gereken yerlere işaretlemeler yapılmalı ve bunlar 
yıprandıkça yenilenmelidir. 
 
14. Çalışanların çalışma alanı, çay içme alanı, sigara içme alanı gibi bölümlere gidiş 
ve geliş güzergâhları ayrı ayrı belirlenmeli ve işaretlemeler yapılmalıdır. Bu yolları 
kullanırken 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışanlar birbirinden uzak 
durmalıdır. 
 
15. COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içiren afiş ve bilgilendirme yazıları 
 
i. Düşük risk grubunda her bölüm kapı girişinde ve en fazla 20 metrede bir, 
ii. Orta risk grubunda her bölüm kapı girişinde ve en fazla 15 metrede bir, 
iii. Yüksek risk grubunda her bölüm kapı girişinde ve en fazla 10 metrede bir, 
 

çalışanların görebileceği büyüklükte asılmalıdır. 
 
16. Çalışanların kurallara uyup uymadığı denetlenmelidir. Kurallara uymayan 
çalışanlar uyarılmalı, uymayanlar hakkında disiplin hükümlerini uygulanmalıdır.  
 
B. Çalışanların üretim alanında uyması gereken kurallar 
1. Çalışan üretim alanına girmeden önce ellerini en az 20 saniye boyunca sabun ve 
su ile yıkamalıdır. 
 
2. Çalışanlar, her bölüm girişinde ve üretim alanı genelinde bulunan el dezenfektanı 
ile ellerini sık sık dezenfekte etmelidir. 
 
3. Çalışanlar, çalışma alanında 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymalıdır.  
 
4. Çalışanlar görevi olmadığı bölümlere gitmemelidir. 
 
5. Çalışanlar üretim alanında, 
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i. Düşük risk grubunda 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 standardında maske, (1,5 

metre sosyal mesafe ve en az 4 metrekare kuralları uygulanamıyorsa siperlik de 
bulundurulmalıdır.) 

ii. Orta risk grubunda 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 standardında maske ve siperlik, 
iii. Yüksek risk grubunda ffp2 standardında maske ve siperlik, 

 
kullanmak zorundadır. Çalışan maskesi nemlenmiş ise iş yeri girişinde var olan 
maske kutusundan yeni maske alarak takmalı, nemlenmiş olan maskeyi ise maske 
kutusunun yanında bulunan atık kutusuna atmalıdır.  

 
6. Yapılan iş gereği kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar (baret, eldiven, 
vb.) kullanılmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar bir başka çalışana kullanılması için 
verilmemeli ve bir başka çalışanın kişisel koruyucu donanımları da kullanmak için 
alınmamalıdır. 
 
7. Çalışanlar, kişisel koruyucu donanımlarını her vardiya sonunda mutlaka 
dezenfekte etmeli ve tek kullanımlık torba içine koymalıdır. 
 
8. Çalışma alanı, çay içme alanı, sigara içme alanı gibi bölümlere gidip gelirken 
belirlenmiş olan güzergâhlar kullanılmalı ve işaretlemelere riayet edilmelidir. 
 
9. Kullanılmış maske ve eldiven, ve diğer kişisel hijyen ürünleri atık kutusuna 
atılmalıdır. 
  
10. Çalışma alanı içinde yiyip içilmemelidir. 
 
11. Çalışma alanının havalandırılması için kapı ve pencerelerin sürekli olarak açık 
tutulup tutulmadığı takip edilmelidir. 
 
12. Çalışanlar ellerini ağzına, burnuna, kulağına ve gözüne götürmemelidir.  
 
13. Çalışan hapşıracağı veya öksüreceği zaman hemen ağzını tek kullanımlık mendil 
veya kolunun iç kısmı ile kapatmalıdır.  
 
 

 


