
 

 

Perakende mağazalar ve iş yerlerinin Koronavirüse (COVID-19) karşı alması gereken önlemler kontrol listesi 

 
 
*** İşyeri açılmadan önce yapılacaklar 

   
 İşveren tarafından yapılacaklar EVET HAYIR 

1 Tüm çalışanların özlük dosyalarına sağlık özgeçmiş bilgileri kayıt edilmeli ve dosyalanmalı     

2 
Risk grubundaki çalışanlar tespit edilip gerekli önlemler alınmalı (evden çalışma veya izole 
çalışma gibi)     

3 
İşe başlamadan önce mümkünse tüm çalışanlara PCR testi yapılmalı ve 15 günde 1 tekrar 
edilmeli     

4 Hazırlık ekibi kurulmalı ve görevleri kesin ve anlaşılır olmalı     

5 
Ekip mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan, hijyen ve temizlik kurallarını 
bilen kişilerden oluşmalı     

6 
İhtiyaç duyulan tüm Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), hijyen ve temizlik için ekipman ve 
malzemeler temin edilmeli     

  
  

 
Hazırlık ekibi tarafından yapılacaklar EVET HAYIR 

1 Tüm personelin uygun KKD (maske, gözlük/siperlik, eldiven) kullanımı sağlanmalı     

2 Gözlük/Siperliklerin dezenfekte edilmesi için dezenfektan bulundurulmalı     

3 
Çalışanların işyerlerine giriş-çıkışlarının kayıt altına alınması için kullanılacak yöntemler 
fiziksel temasta bulunmayacakları şekilde düzenlenmeli     

4 Hijyen kuralları belirlenmeli     

5 Belirlenen hijyen kuralları çalışanların görebileceği şekilde ilgili alanlara asılmalı     

6 
Çalışan ve müşteri dâhil 5m2'ye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı, Bu kurala göre 
işyeri kapasite bilgisi kapıya asılmalı     

7 
İşyeri içinde ve dışında sıra bekleyecek müşteriler için 1,5m sosyal mesafe kurallarına göre 
işaretlenmeli     

8 Varsa havalandırma sistemleri ve klima filtreleri periyodik değiştirilmeli     

9 
İşyeri faaliyete başlamadan önce tüm yüzeyleri 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu (5 litre suya 
yarım küçük çay bardağı), tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu veya 
diğer uygun dezenfektanlarla dezenfeksiyon yapılmalı     

10 
Mümkün olduğunca işletmenin bütün bölümlerine %70 alkol bazlı dezenfektanlar 
yerleştirilmeli     
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11 
Yemekhane, dinlenme yeri gibi aynı anda bulunulacak veya yemek yenilecek yerler 1,5m 
mesafeli oturabileceği şekilde bir düzen kurulmalı     

12 
Yemekhane, dinlenme yeri gibi alanlarda çalışanın her gün aynı masaya oturmasını 
sağlayacak numaralandırma sistemi oluşturulmalı     

13 Covid-19' a karşı acil durum planı hazırlanmalı     

 
 
Planın içeriği:  

  
 

- COVID-19 ile ilgili işyeri özelindeki tehlikelerin belirlenmesi 

  

 
- İşyerinde yürütülen faaliyetlerin ve çalışma organizasyonunun, çalışanların COVID-19 

maruziyetini engelleyecek şekilde düzenlenmeli 

  

 
- Hastalık şüphesi bulunan kişinin maske takarak çalışanlardan izole edilebileceği, 

enfeksiyonun yayılmasını önleyecek nitelikte olan kapalı alan sağlanmalı 

  

 
- Sağlık Bakanlığı’nın ilgili sağlık kuruluşu ile nasıl iletişime geçileceği ve sevkin nasıl 

sağlanacağı belirtilmeli 

  

 
- Etkilenen çalışanla ayni ortak kullanım alanları, lavabo ve tuvaletler hemen 

kapatılmalı ve 1 gün sonra dezenfeksiyon yapılıp, kullanıma açılmalı 

  
  

  *** Açılış ve sonrasında yapılacaklar EVET HAYIR 

1 

Her gün işyeri faaliyete başlamadan önce tüm yüzeyler, çalışma alanları, lavabo, tuvalet, 
banyo, merdiven korkulukları, musluk ve yemekhaneler, yatakhaneler, dinlenme alanları, 
giyinme/soyunma odaları, kapı, turnike, asansör gibi ortak kullanım alanlarının temizliği ve 
uygun dezenfektanlarla dezenfeksiyonu yapılmalı     

2 
İşyeri çalışma alanları, yemekhane, dinlenme yeri, lavabo, tuvalet, asansör gibi ortak 
alanların doğal havalandırması sürekli olarak sağlanmalı     

3 Çalışanlar belirlenen kontrollü kapıdan geçerek işyerine giriş yapmalı     

4 
Kontrollü kapıda, temassız ateş ölçümü (Ateş 37,8C0 üzerinde ise işyerine alınmayacak), 
ellerin dezenfekte edilmesi ve giriş kaydı alınmalı       

5 
Çalışanların işyerine giriş ve çıkışta ellerin 20sn sabun ve su ile yıkanması, çalışma saatleri 
içerisinde belli aralıklarla tekrarlanması sağlanmalı      

6 Çalışanlar yapacağı işe uygun maske ve eldivenleri takılı işyerine giriş yapmalı     

7 Birbirine veya müşteriye, 1,5 metrenin altında yakın temasta bulunulmamalı 
    

8 
1 metrenin altında temas etmeyecek personel tek kullanımlık veya benzeri maske ve eldiven 
kullanmalı     
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9 
İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sıra oluştuğunda sosyal mesafe kuralları (1,5 
metre veya 3 adım) uygulanmalı     

10 Klavye, pos cihazları ve diğer cihazların iki saatte bir dezenfekte edilip, temizlenmeli 
    

11 
Mümkün olduğunca çalışanların, diğer çalışanların telefonlarını, masalarını, ofislerini veya 
diğer çalışma araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engellenmeli     

12 
Çalışanların kurulan düzene göre vardiyalı şekilde yemek yemesi veya mola vermesi  
(öncelikli olarak kumanya verilmesi, kapalı kapta tek kullanımlık içme suyu sağlanması veya 
herkes kendi yiyeceğini getirmeli)     

13 
Personeli korumak için tezgâhlar ve müşteri alanı arasına geçici bir ayırıcı veya pencere 
yerleştirilmeli     

14 Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme alınmalı     

15 
Denenen ürünler 3 gün bekletildikten sonra satış reyonuna alınmalı. Mümkünse ürün 
denettirilmemeli     

16 
Ayakkabı denemede kullanılan kolaylaştırıcı aparat (ayakkabı çekeceği) her müşteriden sonra 
%70’lik alkol veya 1/100 çamaşır suyu içeren bezle silinerek dezenfekte edilmeli     

17 Deneme kabinleri kullanılmamalı     

18 
Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı şekilde) kullanmayan 
müşteriler içeri alınmamalı     

19 
Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli, eşlik eden diğer kişiler dışarıda 
kalmalı     

20 
İş yeri lavabo ve tuvaletleri müşterilere kapalı olmalı, bu bölümlerde sık aralıklarla 
temizlenmeli     

21 
Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için, her müşteriden sonra ellerini veya 
eldivenlerini temizlemeli     

22 Çalışan ve müşteri dâhil 5m2'ye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınmalı     

23 Mal kabulü yapılan yerlerde görevli personel dışındaki kişiler bulunmamalı     

24 
Mal kabulde kirlenmiş yüzeylere dokunma ve sonrasında yüze dokunma ile bulaş ihtimali 
olduğundan kesinlikle eldiven kullanılmalı     

25 Teslim alınan kolilere çalışan tarafından 6 saat sonra temas edilmeli     

 



 

 

 


