
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

Dünyada  ve  Ülkemizde  görülen  korona  virüsü(covid-19)  salgını  nedeniyle  İl
Müdürlüğümüz Salgın Hastalıklar Risk Eylem Planı oluşturmuştur.

Söz  konusu  salgın  hastalıklar  risk  eylem  planı  kapsamında  birimlerinizce  yapılması
gereken tedbirler bağlamında;

1-Çalışan  temsilcileri  ve/veya  çalışanların  güncellenen  acil  durum  planı  hakkında
bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapmaları veya ne yapmamaları gerektiğinin farkında
olmaları sağlanmalıdır.

2-İdari izini olan personelden işe dönmek isteyenlere izin verilmemesi ve bu yöndeki
taleplerin birimleriniz tarafından takip edilmelidir.

3-Göreve  giden  personeller  en  kısa  sürede  görevlerini  tamamlayarak    ve  araç
içerisindeki mesafeyi göz önünde  bulundurararak en az sayıda personel ile gidedecek şekilde
planlanmalıdır.

4-Masalar,  telefonlar,  klavyeler,  mauslar  ve  diğer  cihazların  da  düzenli  olarak
temizlenmesi  sağlanmalıdır. Mümkün  olduğunca  çalışanların  diğer  çalışaların  telefonlarını,
masalarını, araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmelidir.

5-Sakal,bıyık üzerinde de virüsün  tutunma  ihtimali  dahilinde mümkünse  çalışanların
sık  sık  tıraş  olmaları  kosunda  gerekli  uyarının  yapılması  sağlanacaktır.Çalışanların  tırnak
temizliğine  dikkat  etmeleri  ve  düzenli  olarak  tırnak  bakımlarını  yapmaları  konusunda
uyarılmaları sağlanmalıdır.

6-Öksüren,ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir personel veya kişi  tespit edilirse,
uygun  maske  taktırılarak  en  yakın  sağlık  kuruluşuna  gönderilecektir.Çalışan
personellerimizden  aile  bireylerinde  virüs  tespit  edildiği  durumda  acilen  amirine  haber
verecektir.İş  yerinde hastalanan kişi  ile  temas olduğu  şüphelenilen diğer  çalışanların derhal
listesi çıkarılacak bu kişilerin başka çalışanlar ile temas etmemesi sağlanacaktır.

7-Personel dönüşümlü olarak çalışrtırılmaya devam edecek.Birden fazla personel olan
odalarda  en  az  ikişer  metre  ara  olacak  şekilde  personel  oturacak  ve  bu  durum  müdürler
tarafından sık sık kontrol edilecektir.

8-Sosyal  mesafeyi  sürekli  olarak  korumasının  zor  olduğu  çalışana
(Güvenlik,şoför,vezne,ithalat-ihracat ile ilgilenen kişilere vb.) sık sık değiştirmek kaydı ile tek
kulanımlık  eldiven,  maske  vb.  verilecektir  ve  kayıtları  malzemeyi  dağıtan  birimlerce
tutulmaları sağlanacaktır.
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9-Mecburiyet  teşkil  eden  toplantılar  sosyal mesafe korunarak ve doğal havalandırma
sürekli sağlanarak yapılacaktır.

10-  Çalışma  alanları  ve  araçlar  sık  sık  havalandırmalıdır.Doğal  havalandırma
yapılabilen  yerlerde  suni  havalandırma  tercih  edilmemelidir.Çalışma  alanlarında  özellikle
ofislerde  klima  yerine  doğal  havalandırma  tercih  edilmesi  için  çalışanlar
bilinçlendirilmelidir.Saat  başı  pencerenin  en  az  10  dakika  açılması  için  personeller  sık  sık
uyarılmalıdır. Bu konuda birim amirleri personele gerekli bilgilendirme yapacaklardır.

11-Korona Virüsü(Covid-19) bitene kadar iş için kurumumuza gelen kişilerin ilk önce
ateşleri  ölçülerek(ateşi  yüksek  olanlar  kuruma  alnmayacaktır.)  daha  sonra  kişisel  hijyen  ve
sosyal  mesafe  konularına  riayet  etmesi  konusunda  bilgilendirme  yapılacaktır.  Bu  kişilerin
hijyen  kurallarına  uymaları  sağlanacak,  su,    sabun  ve  dezenfektanla  eller  temizlenmeden
çalışma  alanlarına  girişlerine  müsaade  edilmeyecektir.  Hijyen  kurallarına  uymayanlar
kurumdan  derhal  uzaklaştırılacaktır.Birim  amirlerince  tüm  personel  bilgilendirilerek  takibi
sağlanacaktır.

Bu  bağlamdaki  tedbirler  için  Şube  Müdürlerimizin  konu  ile  alakalı  gerekli
hassasiyeti  göstermeleri  ve  yazının  tüm  personellere  tebliğ  edilerek  tebliğ  edildiğine  dair
yazının İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gönderilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:

Dağıtım(Şube Müdürlükleri) Dön.
Ser.-Siv.Sav.-Huk.E
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