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Klavuz

Klavuzda yer alan bililer 
asgari şartlardır. 

Öncelikle TC Sağlık 
Bakanlığı ve benzer yasal 
kurumlar tarafından 
yayınlanmış olan rehberlere 
uymanız gereklidir.
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Klavuzun Amaç ve 
Kapsamı
• Bu klavuz saha tetkiki yapan tetkik ekibini ve tetkik 

edilen müşteri çalışanlarını olası bulaş riskine karşı 
korumak amaçlı hazırlanmıştır.

• Bu klavuz ürün ve sistem belgelendirme ile sera gazı 
doğrulama saha tetkiklerini kapsar
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Tesislere Giriş - Çıkış

• Tesis girişinde tesis tarafından temassız ateş ölçümü 
yapılması ve ateşinizin 38 C ve üzeri çıkması 
durumunda tetkik ekibinden ayrılıp en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurunuz

• Tesislere girmeden önce Baş Tetkikçi tüm ekibin HES 
kodundan risk durumunu kontrol etmelidir

• Tesislere girerken yanınızda mutlaka yeterli sayıda 
maske bulundurunuz
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Toplantılar

• Toplantıları mümkün olduğunca az 
sayıda katılımcı ile yapınız

• Toplantı sırasında maskenizi takınız

• Mesafe kuralına uygun oturunuz

• Bu konuda katılımcıları bilgilendiriniz

• Toplantı salonunun doğal olarak 
havalandırılmış olmasına dikkat ediniz

• Katılımcılar ile tokalaşmayın ve 
sarılmayın
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Çalışma Ortamları

• Çalışma ortamlarınızı yeterince büyük olmasına 
özen gösteriniz

• Çalışma ortamında kişilerle teması en az 
seviyede gerçekleştirin

• Kişisel eşyalarınızı diğer kişilerle paylaşmayınız

• Ortak bilgisayar, kalem vb yapmayınız

• Çalışma ortamında el dezenfektanı bulunmasını 
sağlayınız

• Ortamda ikramlık bulunmamasını sağlayınız

• Çay / kahve vb içecekleri tek kullanımlık 
bardaklarla tüketiniz
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Cihaz & Ekipman 
Kullanımı
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Kullandığınız laptop ve telefonlarınızı sık sık 
temizleyin

Tesise ait cihazlara mümkün olduğunca dokunmayın 
veya dokunma sonrası elinizi dezenfekte edin

Çalışma alanınızdaki masa sandalye vb eşyaların 
kullanım öncesi dezenfekte edilmesini sağlayınız



Saha Gezileri

• Mutlaka maske ile sahayı gezin

• Kalabalık ortamlardan uzak durun

• Yüz yüze yapacağınız görüşmelerde sosyal mesafeyi 
koruyun
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Ortak Alanlar
• Mümkün olduğunca asansör kullanmayın

• Zorunlu hallerde sosyal mesafeye uygun asansör 
kullanın

• Ortak alanlardaki su sebili, kahve makinelerini 
kullanmayın

• Sigara içme alanlarında sosyal mesafeye azami 
özen gösterin

• Yemekhanede oturma planını sosyal mesafeye 
uygun ayarlayın

• Bekleme alanlarında uzun süre kalmayın. 
Mesafeyi koruyun
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Yemekhane

• Yemek öncesi ellerinizi en az 20 sn boyunca yıkayın

• Tek kullanımlık havlu ile elleriniz durulayın

• Tuz, Kürdan, Çatal, Bıçak vs için mümkünse tek 
kullanımlıkları tercih edin

• Öğle yemeği için dışarı çıkılacaksa Covid tedbirlerine 
uyan restaurantları seçin

• Sosyal mesafeye bu alanlarda dikkat ediniz

10



Atık

• Maske ve eldiven atıklarınızı izole bir atık kutusuna 
atınız

• Kullandığınız tek kullanımlık mendil vs izole bir atık 
kutusuna atınız
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Seyehat

• İçişleri Bakanlığınca yayınlanan kuralları 
takip edin

• Mümkün olduğunca toplu taşıma 
kullanmayın

• Uçak, Tren vb seyahatlerde maskenizi 
çıkartmayın

• Konaklama tesis seçimlerinizde Covid 
tedbirlerine uyabilecek statüde 
konaklama yer seçin

• Konaklama yerlerindeki hama, sauna, 
spa, spor salonu gibi alanları kullanmayın
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Sağlıklı Denetimler Dileriz

13


