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İşyerinde Virüs Salgını Genel Kontrol Listesi

İşveren Tel :
İşyeri Adresi:

No Kontrol Konuları

EVET

1 Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıkladığı tüm önlemler alınıp, gerekli işlemler yapıldı mı?
2

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı atanıp, risk değerlendirme raporu hazırlatıldı mı? Var olan risk değerlendirme raporu revize
edildi mi? sağlık ve güvenlik planları ile önlemler güncellendi mi?

3 Risk grubundaki çalışanlar tesbit edilip, gerekli önlemler (evden çalışma gibi) ve düzenlemeler yapıldı mı?
4 Çalışanların günlük tüm giriş çıkışları uygun yöntemlerle kayıt altına alınıyor mu?
5 İşyerinde faaliyete başlamadan önce dezenfeksiyon yapıldı mı?
İşyeri çalışma alanları, yemekhane gibi ortak alanların doğal havalandırması ve dezenfeksiyonu düzenli olarak yapılmaya
devam edilip gerekli kayıtlar tutuluyor mu?
Çalışma alanları, çalışanlar tarafından kullanılan cihazlar, lavabo, tuvalet, banyo, merdiven korkulukları, musluk,
7 yemekhaneler, dinlenme alanları, giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör vb. ortak kullanım alanları uygun hijyen
malzemeler ile her gün temizleniyor mu?
6

8

İşe giriş çıkışlarda, çalışma alanlarında ve servislerde gerekli tüm hijyen şartları ve sosyal mesafe kuralları planlanıp, gerekli
eğitimler verildi mi? Gerekli işaretleme ve düzenlemeler yapıldı mı?

9

Çalışanlara koronavirüs salgını ve sağlığın korunmasına yönelik bilgilendirmeler yapılıp kayıt altına alındı mı? Hasta olanların
işe gelmemesi sağlanıyor mu?

10

İş planlaması, çalışmalarda büyük gruplar oluşturulmadan ve çalışanlar arasında sosyal mesafe korunacak şekilde yapıldı
mı?Grupların kendi içinde ve birbirleriyle etkileşimleri asgari düzeyde tutuluyor mu?

11

Çalışanların kalabalık olmayan gruplar halinde sosoyal mesafe korunarak, Yemekhanelerde yemeğe alınmasına ilişkin
düzenleme yapıldı mı?

Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda ortam ve kişisel hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların
12 kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfeksiyon
sağlanıyor mu?
Çalışanların çalışma alanları girişlerinde ve içinde, diğer sosyal alanlarda (dinlenme alanları, yemekhane, vb.) yeterli miktarda
13 su, sabun veya alkol bazlı el antiseptiğine erişimi sağlanıyor mu? Tek kullanımlık el havlusu ve temassız çöp kovaları
kullanılıyor mu?
14 Çalışanların, iş elbiselerini günlük kıyafetleri ile temasını önleyerek işyerinde değiştirmeleri sağlanıyor mu?
15 Çalışanların sağlık durumlarının kontrolü ve takibi için gerekli düzenleme yapıldı mı?
16 Sağlıkla ilgili herhangi bir sorun tespit edilmesi durumunda izlenecek yöntem belirlendi mi?
17

Enfekte olduğu doğrulanmış çalışanların 05338501188 - 05488501188 nolu telefonlar aranarak sağlık yetkililerine bilgi
verilmesi dahil izlenecek yöntem belirlendi mi?
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