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Seviye 1

Seviye 1:

Türkiye'de tespit edilen vakalar 
kontrol altındadır ve vaka sayısı 
<=50 dir.

Eğitim ve Teşvik:

*Çalışanlara 14 kural konusunda 
eğitim verilir ve afişler asılır, 
görsel iletişim araçları kullanılır.

*Yakın temas ve tokalaşmalar 
konusunda çalışanlar uyarılır ve 
en az 2 metre güvenli mesafenin 
korunması sağlanır.

*Ateş ve öksürük belirtisi 
vermeyen diğer soğuk algınlığı 
olan çalışanların işe gelmemesi, 
istirahat etmesi önerilir.

*Eğitim ve teşvik etkinlikleri 
izlenir ve gerekirse periyodik 
olarak tekrarlanır.

Kişisel Hijyen:

*El yıkama konusunda afiş ve 
görsel iletişim araçları (üretim 
performans ekranı) kullanılarak 
çalışanlar bilgilendirilir.

*Kapı girişlerine, yemekhaneye, 
soyunma odalarına, üretim 
alanlarına sıvı dezenfektanlar 
konulur ve çalışanların bunlara 
erişimi sağlanır.

İşyeri Organizasyonu:

*Parmak izi ile yapılan giriş-
çıkışlar iptal edilir ve kartlı 
sisteme geçilir.

*Olağan toplantılar iptal edilir, 
SQDCM ler dahil.

*Ateş ve öksürük belirtisi 
vermeyen diğer soğuk algınlığı 
tespit edilen çalışanlar evlerine 
istirahata gönderilir.

*Yerli yabancı tır girişlerinde 
mümkün mertebe şoförler 
indirilmez, inmesi durumunda 
güvenlik personeli şoföre maske 
taktırır ve sıvı dezenfektanla 
ellerini yıkatır.

*Yemekhane çalışanı maske ve 
bone kullanma konusunda azami 
dikkat gösterecektir, ihmal 
yapılmayacaktır.

Yurtdışı çalışmaları:

*Zorunlu olmadıkça ülke dışına 
çıkılmaz veya ülke dışından 
ziyaretçi getirilmez, ilgili 
programlar iptal edilir.

*Zorunlu çıkışlar sonrası 
dönüşlerde çalışana 14 gün izin 
verilir ve kendisini evinde izole 
etmesi istenir.

Seviye 2

Seviye 2:

Türkiye'de vaka sayısı 50 nin 
üstündendir ve henüz firmamızda 
Covid-19 vakası saptanmamıştır.

İşyeri Organizasyonu:

*İşyerine gelen yabancı tüm 
kişiler güvenlik biriminde termal 
kontrole tabi tutulur, ateşi 
olanlar karantina odasına alınır.

*Risk grupları (+60 yaş, kronik 
hastalığı olanlar;KOAH, Kalp 
yetmezliği, diyabet, kanser gibi, 
hamileler vb) belirlenir ve riskli 
kişilerin evlerinden (uzaktan) 
çalışma şartları gözden geçirilir, 
işyeri hekimi görüşleri alınır ve 
gerekirse bu kişiler izne çıkarılır. 

*İşyerinde uygun donanımlara 
sahip bir karantina odası 
ayarlanır, bu oda şüphelinen 
kişilerin hastaneye gönderilmesi 
sırasında geçici bekleme alanı 
olarak kullanılır (revir 
kullanılabilir)

*Ofislerde dezenfekte çalışmaları 
yapılacaktır (haftada bir)

* Günlük temizlikler özenle 
yapılacak, kapı kolları özellikle 
iyice silinecektir. Temizlik için 
özel belirlenmiş sıvılar 
kullanılacaktır.

*Tahta çay kaşıkları toplatılır ve 
ambalajlı kaşıklar kullanılır

Yurtdışı çalışmaları:

*Yurtdışdan dönen çalışan 
karantina merkezine gönderilir ve 
14 gün karantinada durumu takip 
edilir (İstanbul Valiliği kararı).

Servis araçları:

*Servis araçları on günde bir 
dezenfekte edilir, servis 
firmasından raporları istenir.

Yemek programları:

*Yemekhane çalışanı maske ve 
bone kullanma konusunda azami 
dikkat gösterecektir, ihmal 
yapılmayacaktır.

*Yemekhaneye dezenfektan 
konulacaktır.

*Yemehanede masalarda sadece 
çaprazlama oturulur. 4 kişilik 
masada çaprazlama 2 kişi aynı 
anda yemek yiyebilir.

*Ambalajlı ekmek tedariği 
sağlanacaktır.

*Yemekhanede kaşık, çatal, bıcak 
ortak havuzdan alınmayacak, 
bunlar yemekhane personelince 
tepsilere dağıtılacaktır. Gerekirse 
paketli kaşık-çatal (metal veya 
palstik) kullanımına geçilecektir.

Seviye 3

Seviye 3: 

Hükümet virüsle ilgili olağanüstü 
hal ilan etmiştir ya da firmada 
testleri pozitif çıkan vaka 
meydana gelmiştir.

Servis araçları:

*Servis araçları haftada bir 
dezenfekte edilir, servis 
firmasından raporları istenir.

*Her çalışan servis içinde tıbbi 
maske takar ve eldiven kullanır. 
Bu donanımlar günlük olarak 
çalışanlara ücretsiz sağlanır.

İşyeri Organizasyonu:

*İşyeri çalışma koşulları 
minumum işçi minumum üretim 
prensibi ile sadece zorunlu 
üretim ve bakımlar dikkate 
alınarak organize edilir.

*Uzaktan çalışma imkanı olan 
kişiler için uzaktan çalışma 
sitemleri kurulur ve evden 
çalışması sağlanır.

*Çalışan dahi olsa firmaya giren 
her kişinin vücut sıcaklığı termal 
dedektörle ölçülür (güvenlik 
birimi). Yüksek ateş tespiti 
yapılan kişişler karantina odasına 
alınır.

*Çalışan dahi olsa firmaya giren 
her kişinin vücut sıcaklığı termal 
dedektörle ölçülür (güvenlik 
birimi)

*Yüksek ateş tespiti yapılan 
çalışanlar karantina odasına alınır

Yemek programları:

*Yemek firması ve çalışanlar ile 
durum değerlendirmesi yapılır ve 
gerek görülürse yemek hizmeti 
alımı sonlandırılıp çalışanların 
evlerinden yemek getirmeleri 
sağlanır. Bunun için gerekli kaplar 
çalışanlara dağıtılır.

Seviye 4

Seviye:4

Hükümet çalışmak amacıyla dahi 
özel izinler hariç evden çıkmayı 
yasaklamıştır.

İşyeri organizasyonu:

*Sadece hükümetin ve resmi 
kurumların izin verdiği düzeyde 
çalışmalar yürütülür. Firmaya 
başka kişilerin girişine izin 
verilmez.

Hastalık şüphesinin oluşması: 

• Ateş ve öksürük belirtisi vermeyen diğer soğuk algınlığı tespit 

edilen çalışanlar kendileri talep etmese dahi evlerine gönderilir. 

• Burun akıntısı olmayan, ateş, kuru öksürük belirtisi ve solunum 

sıkıntısı olan çalışanlar derhal karantina odasına (revir) alınır, 

tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanır, odada beklemesi 

sağlanarak SABİM 184 hattı aranır, ambulans istenir. 

•  Şüpheli çalışanla tokalaşma, sarılma temasında bulunan 

hapşırma, öksürme vakasından etkilenen kişiler tespit edilirse 

bu kişiler de karantina bölgesine alınır, maske, eldiven 

kullanması sağlanır, SABİM 184 e bilgi verilir. Operatörün 

talimatlarına göre işlem yapılır. 


