OSS DERNEĞİNDEN İŞ YERLERİNDE
COVID-19 ÖNLEMLERİ İLE İLGİLİ TAVSİYELER

Değerli Sektör Paydaşlarımız,

GENEL BİLGİLENDİRME
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İŞ ÖNCESİ KONTROL

COVID-19 belirtilerinden birine sahip değilseniz işe gidebilirsiniz. 37.5°C üzerinde ateşiniz ve devam eden
öksürüğünüz ile nefes darlığınız olmamalıdır. Ateşiniz 37.5°C nin üzerindeyse ve şayet bu belirtiler varsa;
işletmenizi bilgilendirmeli, evde kalarak ateşinizi gözlemlemelisiniz. Eğer ateş devam ederse medikal
destek almalısınız.
Dikkat edin, belirtiler kendini hemen göstermeyebilir. Enfekte olmuş olabilir ve virüsü ilk belirtileri göstermeden yaymaya başlamış olabilirsiniz.
Her türlü koşulda kurallara uymak ve dikkat etmek hayat kurtarır !
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ULAŞIM

Özel araç kullanımlarında;

.

Servis kullanımlarında;
COVID-19 belirtilerinden biri varsa, araca binilmemelidir.
37.5°C den fazla ateş, sürekli öksürme, nefes darlığı, ani tat ve koku alma
kaybı gibi durumlarda ilgililere haber verilmelidir.
Sürücü dahil herkes sürekli olarak maske takmalıdır.
Servise binen ilk kişi en arkada oturmalı, servis arkadan öne doğru
dolmalıdır. Her bir kişi arasında 1.5 m mesafe olmalıdır.
Kişiler çapraz oluşturacak şekilde oturmalıdır.
İnecek olan ilk kişi en ön sıradan olmalıdır. Önden arkaya doğru araç
boşaltılmalı, kişiler arasındaki 1,5 m kuralına saygı gösterilmelidir.
Camlar mümkün olduğunda açık seyahat edilmelidir.
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İŞ YERİNE VARIŞ

Çalışan evde yola çıkmadan önce ateşini ölçmelidir. Yine iş yerine girmeden önce de çalışanın alnı
tek kullanımlık mendil ile silinmeli ve ateş ölçer alına yaklaştırılarak ateşi ölçülmelidir.
Eğer çalışanın ateşi 38°C üzerindeyse veya ölçülemiyorsa, çalışan çalışma alanına alınmamalıdır.
Eğer çalışanın ateşi 37.5°C ise varıştan 1 saat sonra gözlemlenecek şekilde karantina odasında izole
edilmelidir.
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İŞ YERİNDE

Eller sık sık yıkama prosedürlerine uygun olarak yıkanmalı, gözlere, ağıza ve buruna yıkanmamış
ellerle dokunmaktan sakınılmalıdır.
İş yerinde geçirilen zaman zarfında; belge, materyal, parça ve cihazlara dokunmadan önce ve sonra,
yüzeyler ve dokunulan eşyalar düzenli olarak dezenfekte edilmelidir.
Her zaman ağız ve burun maske veya peçete kullanılarak kapatılmalıdır.
Selamlaşırken el sıkışma, öpüşme veya sarılma olmamalıdır, 1.5 m mesafe kuralına uyulmalıdır.
Günlük kısa toplantılar, mümkün olduğunca açık alan da ya da geniş alanlarda yapılmalıdır.
Hem çalışma veya ziyaret alanlarında yeni maske kullanılmalıdır. 1.5 m mesafe kuralına uyulamadı ğında, maske sizi koruyan tek ekipmandır.
Gün başlangıcında ve sonunda güvenlik gözlükleri takılarak dezenfektan mendil ile çalışma alanı
temizlenmelidir.
Çalışma alanlarında onaylı malzeme ve tekniklerle günlük, haftalık dezenfektasyon işlemleri gerçek leştirilmelidir. Tuvaletler ise her 2 saatte bir temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
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İŞ YERİNDEN ÇIKIŞ

Tüm lokal yönlendirme ve talimatlara saygı gösterilmelidir.
Uygun olan şekilde yeni maske kullanılmalıdır.
Eve geri dönüş yolunda kişilerle arada 1.5 m mesafesi korunmalıdır.
Toplu taşıma araçları kullanmaktan sakınılmalıdır.
Eğer toplu taşıma kullanmak gerekiyorsa maske kullanılmalıdır.
Yolculuk sırasında taşıt içi yüzeylerine dokunmaktan kaçınılmalıdır.
Yürüme, motor, bisiklete binme, özel araç kullanma veya servis araçları önerilmektedir.

