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A. İşveren ve işveren vekillerinin çalışanların iş yerine girebilmesi için alması 
gereken önlemler 
1. Ateş ölçümünün yapılabilmesi için; 
  
i. Düşük risk grubunda temassız ateş ölçer  
ii. Orta risk grubunda kulaktan tek kullanımlık ateş ölçer   
iii. Yüksek risk grubunda termal kamera   

 
temin etmeli ve ateş ölçümü yapılması ve kayıt altına alınmasını sağlamalıdır.  

 

2. Tüm çalışanların vardiya öncesi çalışan sağlık kontrol formu kapıda görevlendirilen 
kişi veya kişiler tarafından kontrol edilir, varsa iş yeri hekimine ve/veya sağlık 
görevlisine yoksa hazırlık ekibinde görevlendirilmiş olan çalışan temsilcisine teslim 
edilir. (Formun çalışana özel olarak doldurulduğu belgelemek kaydıyla telefon 
uygulaması gibi bilgi teknolojisi metodu ile alınabilir.)Formda belirtilen işe girişte 
şüpheli COVID-19 hastası belirleme kriterlerinden biri veya birden fazlası evet ise 
ve/veya ateş 37,5 °C ve üzeri ise çalışan iş yerine alınmamalı ve tesis binası dışında 
karantina alanı varsa, talimatlara uygun şekilde oraya alınmalıdır.  Çalışan iş yeri 
sağlık personeli tarafından ön muayenesinin yapılması sonucu alınan karara göre 
talimatlarda tanımlanan şekilde sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.  
 
3. Vardiya giriş ve çıkış saatlerinde 1,5 metre sosyal mesafenin uygulanabilmesi için; 
 
i. Düşük riskli grupta en fazla 3 servis ve 5 aracın veya toplam en fazla 26 kişinin  
ii. Orta riskli grupta en fazla 2 servis ve 3 aracın veya toplam en fazla 17 kişinin 
iii. Yüksek riskli grupta en fazla 1 servis ve 1 aracın veya toplam en fazla 8 kişinin 

 
birlikte fabrikaya giriş yapmasına izin verilmelidir. (Servis araçlarının 5’er veya 
10’ar dakika arayla fabrikaya gelmesi sağlanarak iş yeri girişinde yoğunluğun 
oluşması engellenebilir.) 

 
4. İş yerine giriş ve çıkış mümkünse farklı kapılardan sağlanmalıdır. Eğer giriş ve 
çıkışın farklı kapılardan yapılması mümkün değilse mevcut kapı sensörlü olmalıdır. 
 
5. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak çalışanların sıraya geçtikleri alanda, 
çalışanların sıra oluşturabileceği ve “Burada durun, öndeki ile aranızdaki mesafeyi 
koruyun” gibi işaretlemeler yapılmalı ve bunlar yıprandıkça yenilemelidir.  
 
6. Kapıda görevlendirilen kişi veya kişiler ateş ölçümü yaparken 1,5 metre sosyal 
mesafeye kuralına uygun hareket etmeleri için kapıda görevlendirilen kişi veya 
kişilerin durma noktası işaretlenmeli ve bunlar yıprandıkça yenilenmelidir. 
 
7. Çalışanların kullanabilmesi için ateş ölçüm noktası öncesinde; 
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i. Düşük risk grubunda her 15 metrede bir,  
ii. Orta risk grubunda her 10 metrede bir, 
iii. Yüksek risk grubunda her 5 metrede bir, 

 
etanol bileşiklerinde en az  %78 alkol yoğunluğuna sahip veya 2-
propanol(izopropil) alkol bileşiklerinde en az %70 alkol yoğunluğuna sahip el 
dezenfektanı bulundurulmalı ve her çalışanın mutlaka el dezenfektanı ile ellerini 
dezenfekte etmesi 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.) 

 
8. Çalışanların işletmeye girişlerinde göz veya parmak okuyucu sistemler ve 
turnikeler kaldırılmalı bunların yerine kartlı geçiş sistemi ile çalışanların işe giriş-çıkış 
bilgileri alınmalıdır. 
 
9. İş yeri girişinde çalışanların kullanmaları için; 
 
i. Düşük risk grubunda kapı girişinde 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 standardında 

maske, 
ii. Orta risk grubunda kapı girişinde 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 standardında 

maske ve siperlik, 
iii. Yüksek risk grubunda kapı girişinde 3 katlı cerrahi maske veya ffp2 standardında 

maske ve siperlik, 
 
bulundurulmalıdır. Maskesi ve siperliği olmayan çalışan veya maskesini 
değiştirmek isteyen çalışan maskesini taktıktan sonra iş yerine alınmalıdır.  
(Maske çeşitleri ve kullanım kuralları için Kişisel Koruyucu Donanımlar bölümüne 
gidiniz.)  

 
10. İş yeri girişinde atık maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen ürünlerin atılabileceği 
atık kutusu bulunmalıdır.  
 
11. COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içiren afiş, bilgilendirme yazıları 
çalışanın iş yeri girişinde ateş ölçüm noktasından geçerken görebileceği şekilde 
asılmalıdır. 
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12. İş yerine giriş noktasına kapıda görevlendirilen kişi veya kişilerin yapması 
gereken işlemleri ve uyması gereken kuralları ifade eden talimat ve prosedürler 
hazırlanmalı ve asılmalıdır. 
 
13. Zorunlu olarak giriş yapması gereken ziyaretçiler dışında iş yerine girişlere izin 
verilmemelidir.  
 
14. Zorunlu olarak iş yerine kabul edilecek olan ziyaretçiler için, iş yeri girişinde aynı 
çalışanlar da olduğu gibi ateş ölçümü yapılmalı ve ziyaretçi sağlık kontrol formunun 
doldurulması sağlanmalıdır.  Formda belirtilen hususlardan biri veya birden fazlası 
evet ise ve/veya ateş 37,5 °C ve üzeri ise ziyaretçi iş yerine alınmamalıdır. 
 
15. Çalışanların kurallara uyup uymadığını denetlenmelidir. Kurallara uymayan 
çalışanlara uyarılarda bulunulmalı, disiplin hükümleri uygulanmalıdır.  
 

B. Çalışanların iş yerine girerken uyması gereken kurallar 
1. Çalışanlar, 
 
i. Düşük risk grubunda 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 standardındaki maske, 
ii. Orta risk grubunda 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 standardında maske ve siperlik, 
iii. Yüksek risk grubunda 3 katlı cerrahi maske veya ffp1 veya ffp2 standardında 

maske ve siperlik, 
 
kullanmak zorundadır. Maskesi nemlenmiş ise iş yeri girişindeki maske kutusundan 
yeni maske alarak takmalı, nemlenmiş olan maskeyi de maske kutusunun yanında 
bulunan atık kutusuna atmalıdır. 
  
2. İş yerine giriş noktasında çalışanlar ateşlerinin ölçülmesi için sosyal mesafe 
kuralına uygun olarak işaretlenmiş alanlarda bekler.  
 
3. Ateş ölçümü yapılmış ve ateş ölçüm değeri 37,5 °C ve altı ve/veya COVID-19 
şüpheli vaka tespit formundaki semptom ve belirtilerden hiçbiri mevcut değilse sosyal 
mesafe kuralına riayet ederek soyunma odasına gider. Ateş ölçüm değeri 37,5 °C ve 
üstü ve/veya COVID-19 şüpheli vaka tespit formundaki semptom ve belirtilerden ez 
az biri mevcutsa, çalışan izolasyon odasına gider ve iş yeri hekimi veya sağlık 
görevlisini bekler. 
 
4. Çalışanlar iş yeri girişinde kullanmaları için konulan el dezenfektanı ile ellerini 
dezenfekte ederek içeriye girmelidir. 
 
5. Çalışan elini ağzına, burnuna, kulağına ve gözüne götürmemelidir. 
  
6. Çalışan hapşıracağı veya öksüreceği zaman hemen ağzını tek kullanımlık mendil 
ile veya kolunun iç kısmı ile kapatmalıdır.  
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C. Çalışanların iş yerine alınması sırasında kapıda görevlendirilen kişi veya 
kişilerin uyması gereken kurallar 
1. Kapıda görevlendirilen kişi veya kişiler 
 
i. Düşük risk grubunda en az tek kullanımlık maske ve eldiven  
ii. Orta risk grubunda maske, siperlik ve eldiven  
iii. Yüksek risk grubunda ffp3 standardında maske, siperlik, eldiven ve tulum  

 
kullanmak zorundadır. Maskesi nemlenmiş ise iş yeri girişindeki maske 
kutusundan yeni maske alarak takmalı, nemlenmiş olan maskeyi ise maske 
kutusunun yanında bulunan atık kutusuna atmalıdır. Siperliğini günde en az 3 kez 
yıkamalıdır. Tek kullanımlık kıyafeti de en az günde bir kez değiştirmelidir. 
 

2. Kapıda görevlendirilen kişi veya kişiler üretim tesisinin giriş noktasında çalışanların 
maskeli olup olmadığını kontrol eder, maskesiz gelenleri maskeye yönlendirir.  
 
3. Kapıda görevlendirilen kişi veya kişiler çalışanların 1,5 metre sosyal mesafe 
kuralına uygun olarak yapılan işaretlemelere göre beklemelerini ve sırayla içeri 
alınmalarını sağlar. 
 
4. Kapıda görevlendirilen kişi veya kişiler, çalışanlar ve zorunlu iş yerine girişlerine 
izin verilen ziyaretçiler için ateş ölçüm değeri ve vardiya öncesi çalışan sağlık kontrol 
formu ve ziyaretçi sağlık kontrol formunu kontrol etmelidir.  Formda belirtilen 
hususlardan biri veya birden fazlası evet ise ve/veya ateş 37,5 °C ve üzeri ise çalışan 
iş yerine alınmamalı ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir. 
  
5. Kapıda görevlendirilen kişi veya kişiler elini ağzına, burnuna, kulağına ve gözüne 
götürmemelidir. 
 
6. Kapıda görevlendirilen kişi veya kişiler hapşıracağı veya öksüreceği zaman hemen 
ağzını tek kullanımlık mendil ile veya kolunun iç kısmı ile kapatmalıdır. 
  
7. Zorunlu olarak giriş yapması gereken kişiler haricinde ziyaretçilerin iş yerine 
girişine izin verilmemelidir. 
 

 


