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Değerli Üyelerimiz, 

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından uluslararası bir pandemi olarak ilan edilen ve bir solunum yolu 

enfeksiyonu olan COVID-19’un ülkemizde de görülmeye başlamasının ardından bireysel ve toplumsal 

tedbirler hızla alınmaya başlanmıştır. 

Bu kapsamda Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği olarak iş yerinizde uygulayabileceğiniz önlemler 

için İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Komitemizin üyelerinin katkılarıyla derlenen “Olası Önlemler Listesi” 

bilgilerinize sunulmuştur.  

 

1- İşletme Ortamına Giriş 
 Tüm işyerlerinin girişinde tüm çalışanların / ziyaretçilerin vücut sıcaklıklarının ölçülmeye 

başlanması (kızılötesi temassız ateş ölçer ile) ve yüksek ateşli olanların işyeri 

hekimlerine/sağlık kuruluşlarına yönlendirilmesi sağlanmalıdır.  

 Personel ve ziyaretçi girişlerine ateş ölçümüne ek olarak el dezenfektanı kullanılarak içeriye 

girme kuralı getirilmesi, 

 Tecrit gerekmesi durumunda bu işlemin korumalı koşullara uygun olacak yapıda bir odanın 

tanımlanması, 

 

2- Bilgilendirme 
 Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan döküman ve bilgi notlarının tüm çalışanlarla 

paylaşılması, çalışanlara bu bilgilerin periyodik olarak verilmesi 

 Firma içinde belirlenen önlemler ile ilgili olarak tüm çalışanlara kısa eğitimler verilmesi, 

 Bilgilendirme afişlerinin tüm koridor, tuvalet, yemekhane gibi ortak alanlara asılması, 

 Tüm tuvalet ve lavabolarda görsel nitelikli el yıkama talimatı asılması, 

 

3- Ziyaretçiler 
 Yurt dışından gelecek misafir ziyaretlerinin mümkünse belirli bir süre kaldırılması zorunlu 

hallerde ziyaretçinin geldiği ülkeye yönelik Sağlık Bakanlığı’nca uygulanan idari tedbirlere 

uyulduğunun güvence altına alınması (örneğin 14 günlük Karantina süresinin 

tamamlandığının kesin olarak teyidi),  

 Yurt içinden gelecek misafirlerin son 14 gün içinde yurt dışında bulunmuş olduklarını beyan 

etmeleri durumunda tesislere girmeleri yasaklanması, 

 Mecbur kalınmadıkça firma dışından ziyaretçi kabullerine geçici olarak ara verilmesi, zorunlu 

durumlarda vücut sıcaklığı ölçümü ile desteklenmesi ve ziyaretçinin son on dört gün içinde 

yurt dışında bulunmadığı ve belirgin bir hastalık ibaresi olmadığına dair yazılı beyan alınması 

 Tüm görüşmeler telefon, telekonferans, skype vb. uzaktan iletişime uygun teknoloji araçları 

kullanılarak gerçekleştirilmeli, 

 Yurtdışı hareketi yapmış olan şoförlerinin tesis girişlerinde vücut sıcaklığı ölçümünün 

yapılması ve maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi, 
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 Nakliye araçların Şoförlerinin mümkün olduğunca araçtan dışarı çıkmamaları, dışarı 

çıktıklarında maske takmaları ve sıkıntı hissettiklerinde revire başvurmaları sağlanmalı, 

araçtan inmelerin zorunlu olması halinde en az 2.5m izolasyon mesafesi kuralına uyulması 

 Kargo teslimlerinin de riskli bir süreç teşkil etmesi sebebiyle kargo teslimindeki kişilere 

maske, eldiven ve dezenfektan temin edilmesi, mümkün olan en az risk için ise kurye 

ziyaretlerini kısıtlamak adına özel kargoların fabrika adresli sipariş edilmemesi, 

 

4- Yurt İçi ve Yurt Dışı Seyahatleri 
 Tüm yurtdışı seyahatlerinin Sağlık Bakanlığı’nca ilan edilen kurallara uyulması ve mümkünse 

belirli bir süre tamamen kısıtlanması, şirket çalışanlarının özel amaçlı zorunlu yurt dışı 

seyahatlerinin Şirket bilgisi dahilinde ve özel önlemler alınarak yapılması ve bu gibi, sadece çok 

acil hastalık vb konular gibi olan seyahatlerde önceden belge ile izin alınması halinde yapılan 

yurt dışı seyahatlerin dönüşü sonra 14 günlük karantina süresine uyması zorunludur. 

 Yaşadığı hane halkından son 14 gün içinde yurt dışında bulunan çalışanların işyeri hekimlerine 

başvurması sağlanmalı ve bu kişilerin 14 gün karantina süresine uymaları gerekmektedir. 

 Yurtiçi seyahatlerde (havayolu, demiryolu gibi) toplu ulaşımdan kaçınılarak bunun yerine özel 

araçlar ile ulaşım sağlanması, 

 

5- Eğitim, Toplantı ve Etkinlikler 
 Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan kaçınmak için firma tarafından düzenlenecek tüm 

toplu sosyal etkinliklerin iptal edilmesi, eğitim ve acil durum bilgilendirme amaçlı toplantılarda 

bireysel koruma mesafesi kuralına özen gösterilmesi  

 Firma çalışanların dışarda katılmaları planlanan Eğitim ve etkinliklere katılımlarının mümkün 

ise iptal edilmesi, katılımın zorunlu olduğu etkinlikler için firmadan özel izin almaları, 

 Firma içerisinde dahi yapılacak toplantıların kısıtlanması, Toplantı yapılması halinde de kişiler 

arasındaki güvenli mesafeye dikkat edilmesi, 

 

6- Hijyen Uygulamaları 
 Tüm ortak alanlarda kullanılmak üzere dezenfektan temin edilmesi, 

 Çalışanların sıklıkla ellerini bol sabun ve en az 20 sn süre ile yıkamalarının teşvik edilmesi 

 Günlük temizliklerde (masa, kapı, asansör kabini gibi) dezenfektan kullanılmaya başlanmalı, 

 Özellikle çok kullanılan tuvalet kapıları, asansör düğmeleri, günlük düzenli temizliğe ilave 

olarak; her gün yemek arası öncesi ve yemek arası sonrası dezenfektan ile temizlenmeye 

başlanması, 

 Tüm ofisler, toplantı odaları gibi hava sirkülasyonunun kısıtlı olduğu yerler ve özellikle kapalı 

alanların iki saatte bir havalandırılması, 

 Servislere el dezenfektanı eklenmesi, 

 Servis araçları periyodik olarak dezenfekte edilmeli, 

 Yemekhaneye girişlerde el dezenfektanı kullanımının zorunlu olması, 

 Yemekhanede masalar, sandalyeler, zemin ve diğer ortamlar sürekli dezenfekte edilmeli, 

 Yemekhanelerde çatal, kaşık, tuz, karabiber, yağ, sos, peçete, su, ayran, ekmek vb ortak 

kullanıma açık malzemeler paketli hale getirilmeli, 
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 Yemekhane kullanım saatleri için belirlenen zaman aralığı genişletilerek yemek sırasındaki 

yoğunluk azaltılmalı, 

 Yemekhanedeki masa ve sandalye aralıkları güvenli seviyelerde arttırılmalı, 

 Tüm yemekhane çalışanlarının yemek üretim, yemek dağıtım ve salonlarda sürekli maske 

takmaları, 

 Firma içerisinde tüm çay kahve vb. servislerin sadece tek kullanımlık karton bardaklar ile 

yapılması, hiç bir şekilde cam bardak kullanımı olmaması ve tüm içecek servislerinin self servis 

şeklinde yapılması, 

 

 

7- Çalışma Yöntemleri ve Ek Önlemler 
 60 yaş üstü olan, kritik rahatsızlıkları olan ve riskli grupta yer alan çalışanlar ile hamile ve yasal 

süt izni olan çalışanların işyeri hekimlerinin onayı ile çok zorunlu haller dışında, işyerine 

gelmeyip evden çalışmaları sağlanmalı, 

 Üst solunum yolu enfeksiyonu/şüphesi olan tüm çalışanların istirahat etmeleri sağlanmalı, bu 

gibi durumlarda iş yeri hekiminin tavsiye edeceği kurallara özenle uyulmalı 

 Firmaya servis yerine toplu taşıma ile ulaşım sağlayan çalışanların mümkünse uzaktan çalışma 

sistemine geçmeleri, 

 Uygun olan birimlerde ve koşullarda evden çalışma imkanı olanların uzaktan çalışma sistemine 

geçmeleri, 

 Firma içerisindeki çalışanlardan birinde virüs pozitif çıkması halinde oluşabilecek durumlarla 

ilgili senaryoların önceden çalışılması ve Eylem planı hazırlığının yapılması, 

 

Önerilmektedir. 

 

 

Saygılarımızla, 

Türkiye Alüminyum Sanayicileri Derneği 

 

 

 

 

 

 *Bahsi geçen önlemler birer öneri olarak paylaşılmaktadır. Bu liste, firmanızın çalışma şartları ve özel durumlar göz 

önünde bulundurarak firma çalışanlarınız için en etkili önlemleri en kısa sürede almanız konusunda öneri niteliğinde 

hazırlanmıştır. 
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