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Düııya sağlık öıgiltii tarafından pandeııi olaf.ık beliıtilen COVID-l9 saigıııınıı ü|kemizde
yayılmasını önlenıek amacıyla lıayata geçiıilen bazı önlenıler kapsaıııı,ıda kaınu ve özcl sektöıe
yönelik yapını ve denetim hiz,metleriuin sağhklı ölaı,ak yüıütüIınesi için aşağıdaki tedbirleı,in
alııınıasına ihtiyaç duyulııuştıı,.

l. 633l sayılı lş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde işverenleı; çalışanlaıı ve ça]ışına
çevresini etkilemesi miimkün ve ıırılıteınel acil dünınllan belirleyecek ve bunlarııı
olumsuz etkileıini önleyici ve sınırlandıı,tcı tedbirlet a!acaklı. lş yerleıinde virüsle ilgili
bilgilendiınıc yapılacaktır. Bilgilendirıneler top|u halde yapılmayacaktıı,.

2. Şanıiyede ınuhtelif yeılcıe okunaklı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın salgın hastalığa ilişkiı
alınması geıeken tedbirlere ilişkin bilgilendirn,ıe afi şleti asılacaktıı.

3. Yatakhaııo, yemckhane ve sosyal ıesis gibi toplıı kullaııııı alanlaıında yeteıli doğal

havalaıı<lııına olıııaııası duıuınun da, karboıı filtrc, clektrostatik illıe, lıepailtıe, aktif
oksijeı,ı ve UV teknolojisi kullanılan haya temizleıne cihazları (kapasitesi m2/kişi sayısına

uygun olaıak) ktıllanılması değerlendirilnıelid ir.

4. yatakhaııe, yemeklıaneleı, sosyal tesisleı, seıı,is taşıınacılığı ile ulaşıııı gibi toplu kulianım

alanlarında sosyal ııesafeniıı korunmasına dikkat edilecek, eğer hacimler yetersiz ise

yemeklraneleıde sosyal ınesafeyi korumal< amacıyla iş planıııı aksatmadan vardiyalı yaıelt
uygulamasına geçilecektiı. Yaıakhaııeleıde sosyal mesafe açısından yeteısizlik ıespiti

durumunda ek lracin,ıler oluşıurulacakır. Toplu kullanım alanlarının giinlük

dezanfeklasyonu sağlsnacaktır.

5, Yatakhane, yemekhaııeler, sosyal tesisler gibi oı1ak ınalzeme kullanınıınıı kesinlikle

ya§aklanamktır. Tek ve şüsi malzem9 (kağü havlu, tek kullanıml* baıdak, sıvı sabuuluk.

paketli tuzlşeker/bahaıat, paket ekmek vb) kullanınıı sağlanacakür.

6. Masa başı çalışılan alanlarda dönüşümtü yada uzakıan çalışma sistemine geçiiecek, oılak

malzene kullanımı (kalem, silgi, lıesap makinası vb) yasaklanacakııı,,

7, Şantiye sahasında ateş öıçer, koıuyucu eldiven, maske vb. malzemeleri bulunduı,ıılacak,

şupıriıi goruı"n duıımlaıda ölçüınü alan yetkili tarafından vakit kaybedilmeden şüpheli
kişilkişiieıin izole biı ortama alınarak sağhk kutuluşlaıına (Alo l84), şantiye şefine, proje

müdürüne bilgi verilecektir.

8. WC, Banyo gibi ıslak lracinılerin olduğu bölürılerde temizlik ledbiıleri aı'tırılacak, brı

hususta §agıık Bakanlığınca belirlenen önlemler alınacaktıı. şantiye sahasının muhtelif

alanlarında dezenfektan bulunduı-ulacak, kullanılması sağlaıracaktır.

9. Şantiye sahasına rııtin görevli personeıin _ hergün alanda bulıınııası zoıunlu olaıı

çalışanlar hariç - giriş ve çıkışlaı,ı kontrol altrna alınacaktır.

l0. Dışaı,ıdan gelen kamu
tedarikçisi vb. kişiler
şantiyeye allnmayacak

göreviileri velveya yöneıicileri dahi l denetçi, müşavir, nıalzeme

nıaske, eldiven olmada n Ve ate

kişehir Devleı Yoıu 9 K upınır Blv

şö lçerle ölçümleri yapılmndan
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1l. Şantiyede baret, koıuyucu eldiven, iş önltiğli gibi ııalzenıeleıin varsa oıtak kullanınıı
kesinl ikle yasaklanacakııı.

i2. Bulaşma/yayüma ıiskleriniıı beliı,leııııesi, öıılcıımesi için aiınınası geıekli tedbiıleı,
bulaşma oluşması dutumunda alınacak t€dbiller, salgı,ı hastalığa ilişkiıı Sağlık
Bakanlığınıı,ı ilgi[i mevzuaı doğrııltustında 'Risk vc Koııh,ol Planı' oluşıuı,ıı|aıak
belirlenecektiı,.

l3.6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 5 ııci ııaddesi uyarıııca işveı,en, çahşaı]arın
işle ilgili sağlık,ı,e güven'liğini sağlanıakla ytikilınlü olup bu çeıçevede; işyerinde alıııan iş
sağhğı v€ güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığııı izleyecek, denetleyecek ve

uygunsuzlukİaı,ln giderilmesini sağlayacıktlr.

14. Sağlık Bakıırlığuııı beliıtiğ tedbirleı€ halfiygn uyulacal(, şüplıeli heı, durııııda Sağlık
Bakaıılığınca beliılenen "l4 gün" kurah işletilecektir ve takibi yapılacaktıı,.

l5. Yapının pı,ojelend.iıme, yapı denetim ve nıüşaviılik hizmeılerini üstleneı kuıuıı, kuruiuş
ile btiıolaı,, geıek ofis oıtaınında geıekse şaııtiye mahallinde sorumlulukları dahiliııde
yukaııda beliıtilen tedbiıleri alacakiaıdıı,, şantiye mahallinde alınan ıürn tedbiı,leıe de

uyacaklardır,

16. Şanıiye içerisinde çalışan kişi sayısına bağlı olarak denetimleıi yeıine getirebilecek sayıda

kooıdiııatör ve denotim ekibi oluşturulacakır. Bu ekip tarafındaıı ekte gönderileı formlar
tehlike geçene kadar düzenli olarak tutulaıak koırtıol amiri ya da şantiye şefi taıafından

ınuhafaza ediIecektir.

Uygulamaların yukafıdaki açıklaııalarıınız doğıultusunda geıçoklcştiıilmesinin
sağanması için, Genelgenin iliniz dahilinde ki kamu kurum ve kuruluşları ile yapı rulısalı

düzenleyen tüm kurumIaıa, yapının proje|endiıme, denetim ve müşavirlik hizmetleıini üstleııen

lara, Çevre ve Şehirciıik İl Müdilılükleıinizde göıev nele,kurum, kutuluş ile büro
yapı ııtiteahhitlerine, il
önemle r.ica edeıin,ı.
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yemekhane Temizlik Formu
ö Yemc lsabü kahvaltısıTarih
2. Vardl. Vaıd l . Vardiya 2. Vard a2- Vardi 3. Vard.../...nozİ

Temizlik saati

sllam personelal T
*He, vaıdiya sonrası hızlı bir şckildc , yeteıli sayıda personcl ile tcmiz|ik yapıIacak temidik yapian saatlcr forma işleııecektir. yemekhanede ycmek ,.,cnen kısım

mas4 yer sandalyc Yb in§an tcması olan hğryer tcmizlcndiktcn sonra bir sonraİi vardiyaya geçileceltir, silinen özellikle masa ve sandalye gibi el temaslnın olduğu

yeİleı kurulanaıak bırakı lacalılır-

.n tedbirleıini alan ısonel harici aklanacaktıı* Mutfak li ve li hıt]m standı afkasınaek leı kesin]lkle

larda servis cdilecck/v€rjleccktir.alıtek kullaıımlıküsulü*Ycmek

u olabilecek hgr ti]rlü bcsin ve ilaveleı tck küllanımlık paketlcr halinde ortak kuIlan ]acaktıIbibcr acak eki;ı.ebnıdak vb. ortük kullaııma kon

lrıa ıevize edileçcktjıal mesafe koıunmak ka3 den fazla iseasa ı ile foım vard
*Form Gonlğk olarak dol durulu lanacakhr.o

sabah küvaltrsr öğlen Y Akşam Yeneği

emirik Gğrevlisi (Adı §oyad l

Temizlik GörevI jsi (irn7ısr)

Akşam Yğıeğj

l 1. vardiya 3. Vardiva

Yemek Yiycn Personcl sa}Tl

I



Ateş Ölçüm Formu
AkşamSabah-..l...l2020Tarih

n Yetkiliöı üm Ya

n personel
Şa l

lö üm Ya llan personeI

sl36-37 Arasl olan personel sa

37,1-38 Arast olan personğlsa 5I

l5lolan personel sa38, 1 ve üzeri Arasl A

Verilecektir^ (Aıo 184tk Birimlerine bisa izole ediıerek sareköl n d cekleüdm lıa a eelsef na ndan o Iu

oıu§turulmasl Vb.)steren e.5onelle iada hastalık t elirti§i§tereniıimiükselme li rekli tedbirler alınacaktlr karantina

tle kontrol edilerek nlük olarak dolduru|acak aksa müsaade edilm cektiraIlnacak formlardurumlart hassas
nizasyon şemasında ilgili birim Varsa yetkili5i yoksa şantiye şet].,'rojç

a naca ktırMüdürü tarafından ona

dan, onaylayan kısmı firmanın orga*Düzenleyen klsmı ölçümü vapan yetkili tarafın

DüzenleYen onaylayan



Tuvalet ve Banyo Temiziik Formu
Tarih Temizlik Yapıla n Saat|er Temizlik Yapan iar§onel

.../",,lzaz1

...1.".l2a2a

*l§|ak Hacimlerde temiılik her iki saatte bir yapılacak yeterli miktar ve uygun dezenfektanlar küllan!la.aktlr
*üü förm ıslak hacimlarln tamamı için ayrı ayrı doldurulacaktır.

Düzğnleyen onaylayan
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