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Covid-19 Salgının Yayılmasının Önüne Geçmek Amacı İle 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Tarafından 

Yayınlanan Kılavuz Hakkında  

 

İşbu bilgi notu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuz uyarınca Covid-19 küresel salgınına rağmen 

faaliyetlerine devam etmekte olan işyerlerinde, işçi sağlının korunması ve Covid-19 

salgının yayılmasının önüne geçilmesi amacı ile İşyerlerinde Covid-19’a Karşı Alınması 

Gereken Önlemler hakkında bilgilendirme yapmak amacı ile tanzim edilmiştir.   

 

 

2019 yılı sonunda Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya yayılan ve 11 Mart 

2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü(WHO) tarafından “Pandemi” olarak ilan edilen Covid-

19 salgınının, Türkiye’de ilk olarak görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden sonra, bu salgının 

yayılmasının önüne geçmek amacı ile birçok tedbir alınmıştır. Salgın sebebi ile bazı 

işyerleri faaliyetlerine ara vermek zorunda kalırken bazı işyerleri ise faaliyetlerine devam 

etmektedir. Faaliyetine devam eden işyerlerinin, İş Sağlığı ve İşyeri Güvenliği mevzuatı 

kapsamında işçi sağlığını korumak amacı ile gerekli tedbirleri alması hayati önem arz 

etmektedir.  

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü,  

işverenlerden azami özen göstermelerini ve pandeminin yayılmasının önüne geçilmesi 

amacı ile önleyici tedbirler almalarını talep etmiştir. Genel Müdürlük önleyici tedbirlerin 

neler olduğuna ilişkin işverenleri aydınlatmak amacı ile 28.03.2020 tarihinde kılavuz 

yayınlamıştır.  Kılavuza göre işverenler;   

 Hazırlık ekibi oluşturmalı, 

 İşyerinde risk değerlendirmesi yapmalı,  

 Acil durum planı çizmeli, 

 Salgının yayılmasını önlemek amacı ile önleyici tedbirler almalı, işyerinde temizlik 

ve hijyene dikkat etmeli, kişisel koruyucu donanımların kullanılmasını sağlamalıdır.  
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I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KILAVUZU UYARINCA 

İŞYERLERİNDE OLUŞTURULACAK HAZIRLIK EKİBİ VE GÖREVLERİ:  

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından, Covid -19 kapsamında işyerinde 

alınacak tedbirlerin uygulanmasını yürütmek amacı ile iş sağlığı ve iş güvenliği 

kurulunun bulunduğu işyerlerinde bu kurullar; bu kurulun bulunmadığı işyerlerinde 

ise işveren veya vekili, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli, 

çalışan temsilcisinden (mümkün ise ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişiler)   

oluşacak HAZIRLIK EKİBİ oluşturulması tavsiye edilmiştir. Hazırlık ekibi,  

 Covid-19 salgınının önlenmesi amacı ile alınacak tedbirleri yürütmekle,  

 Salgının yayılmasının önüne geçmek amacı ile işyerindeki hijyen ve temizlik 

görevlerinin yürütülmesini sağlamakla,  

 Acil durum planını uygulamakla   

 Covid-19 nedeni ile şüphelenilen vakalar nedeni ile Alo 184 Koranavirüs Danışma 

Hattı ve Sağlık Bakanlığı ile iletişime geçilmesini sağlamakla,  

 Resmi makamların tavsiyeleri ile İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından 

yayınlanan bilgilendirme ve önlemleri takip etmekle ve bu önlemleri uygulamakla 

yükümlüdür. 

II. HAZIRLIK EKİBİ TARAFINDAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI VE ACİL 

DURUM PLANININ HAZIRLANMASI: 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen kılavuz uyarınca işyerinde 

kurulan/kurulacak  “Hazırlık Ekibi” tarafından öncelikle bir risk değerlendirmesi yapılması, 

işyeri çalışma düzeninin ve organizasyonunun Covid-19 salgın hastalığının işyerinde 

yayılmasını engelleyecek şekilde oluşturularak, şüpheli vaka görülmesi halinde nasıl ve ne 

şekilde hareket edileceğine dair oluşturulacak acil durum planının devreye alınması ve 

çalışanların da bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir.  

 

III. COVİD-19 SALGIN HASTALIĞININ İŞYERİNDE GÖRÜLMESİNİN ENGELLENMESİ 

AMACI İLE ALINACAK ÖNLEYİCİ TEDBİRLER:  

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuz ile Covid-19 

salgınının İşyerlerinde görülmesinin önüne geçilmesi için bir takım önleyici tedbirlerin 

alınması gerektiği ve bu tedbirlerin alınması ile İş Sağlığı ve İşyeri Güvenliğinin 

sürekliliğinin sağlanabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda kılavuzda yer alan önleyici 

tedbirlerin bir kısmına aşağıda yer verilmiştir;  
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 Personeller, sosyal mesafenin korunduğu, hijyen ve temizliğin belirli periyotlarla 

yapıldığı kapasitesinin %50’si kadar yolcu taşıyan personel servisleri ile işyerine 

getirilmeli ve personellerin yolculuk sırasında maske kullanımı sağlanmalıdır.  

 Personellerin, işbaşı yapmadan önce temassız ateş ölçerlerle ateşleri ölçülmeli ve 

ateşi olan personeller işbaşı yaptırılmaksızın işyeri hekimine yönlendirilmelidir. 

 Personellerin işyerine giriş çıkış kayıtları iş yerlerinde bulaşma riskine karşı fiziksel 

temasın olmayacağı şekilde organize edilmelidir. 

 Personeller arasında sosyal mesafenin ayarlandığı organizasyonel değişikliğe 

gidilmeli ve mümkün olduğunca kalabalık grupların yan yana gelmesi 

engellenmelidir.  

 Personeller, yemekhanelerde sosyal mesafe göz önünde bulundurularak oturtulmalı 

ve mümkünse vardiyalı yemek yemeleri sağlanmalıdır. Genel Müdürlük tarafından, 

personellere kumanya ve kapalı tek kullanımlık su temin edilmesi tavsiye 

edilmektedir. Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinelerinin mümkün 

olduğunca kullanılmasının önüne geçilmesi sağlanmalıdır. 

 Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen risk grubundaki kronik hastalığa sahip ve 65 

yaş üstü olan personellerin evden çalışmaları/uzaktan çalışmaları için gerekli 

organizasyonun yapılması gerekmektedir. 

 Çalışanlara İş Sağlığı ve İşyeri Güvenliği Mevzuatı uyarınca verilecek eğitimlerin 

kapsamına, işyeri temizliği,  kişisel temizlik, işe başlamadan evvel el yıkanmasına 

ilişkin bilgilendirmelerin de yer alığı hijyen eğitimleri, etkin maske kullanımı 

eğitimleri, psikososyal risk faktörlerine ilişkin eğitimler, bir çalışanın COVİD-19’a 

yakalanması durumunda diğer çalışanların da bu salgına yakalanma ihtimalleri 

olduğu konusundaki bilgilendirmeler ile aile ve toplumsal hayata ilişkin önerilerin 

de yer aldığı eğitimler verilmelidir. 

 İşyerinde personellerin görebileceği yerlere,  Covid-19 salgın hastalığının 

yayılmasını engellemek amacı ile kişilerin nasıl hareket etmeleri gerektiğine ilişkin 

bilgilendirmelerin yer aldığı afişlerin, broşürlerin ve uyarı levhalarının 

asılması gerekmektedir.  

 Personellere tek kullanımlık mendiller, temizlik malzemeleri, el dezenfektanları ve 

biyolojik atıklar için çöp torbaları temin edilmeli, temizlik personellerine ise 

çöplerin içlerine dokunmadan bu çöpleri boşaltmaları gerektiği konusunda gerekli 

bilgilendirmeler yapılmalıdır. 

 İşyerinde çalışma ortamının, ortak alanların ve ortak kullanım eşyalarının (klavye, 

pc v.s.)  rutin olarak temizlenmesi, dezenfekte edilmesi, ortak kullanım alanlarında 
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hijyene azami dikkat edilmesi ve çalışma ortamının düzenli olarak havalandırılması 

gerekmektedir. Bu kapsamda gerekli organizasyonel tedbirlerin alınması elzemdir.  

 Personellere ekipman araç ve gereçleri diğer personellerle ortak olarak 

kullanmamaları gerektiği bildirilmelidir. Personellerin bu ortak ekipmanları 

kullanmak zorunda olması durumunda belirli aralıklarla ellerinin yıkanması 

sağlanmalıdır. 

 İşyerlerinde yapılacak olan acil olmayan toplantı ve dışarıdan alınan hizmetler 

kısıtlanmalıdır.  

 Personellerin iş kıyafetlerinin çalışma alanından ayrılmadan önce çıkartılarak diğer 

giysilerden ayrı bir yerde muhafaza edilmesi ve kişisel koruyucu ekipmanlar ile bu 

giysilerin temizliği sağlanmalıdır. 

 

IV. ACİL DURUM PLANININ DEVREYE SOKULMASI:  

 

İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan kılavuz uyarınca işverenlerin 

çalışanlara acil durumlarda ve Covid-19 salgın hastalığına yakalandıkları hususunda şüphe 

duymaları durumunda nasıl davranacaklarına ilişkin eğitimler vermesi ve hazırlık ekibi 

tarafından oluşturulan Acil Durum Planı hususunda bilgilendirme yapması gerekmektedir.  

Bu kapsamda Covid-19 hastalığına yakalandığından şüphe duyan personelin, İSG Kurulu ve 

Hazırlık Ekibini bilgilendirmesi ve maske takarak işyeri hekimine giderek muayene olması 

gerekmektedir. Hazırlık Ekibi tarafından, Covid-19 şüphesi bulunan personelin diğer 

personellerden izole edilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ilgililer tarafından derhal 

Sağlık Kuruluşu aranarak enfekte olduğundan şüphelenilen personeller hastaneye sevk 

edilmelidir. Etkilenen çalışanın atıkları tıbbi atık yönetmeliğine uygun olarak atılmalıdır. 

Diğer taraftan enfeksiyon şüphesi bulunan kişilerin direkt temas ettiği ortamlarda sağlık 

görevlileri tarafından gerekli görüldüğü takdirde diğer çalışanlarca, tam kapalı göz 

koruyucu veya yüz koruyucu/siperlik (EN-166), koruyucu kıyafet (EN-14126), solunum 

koruyucu (EN-149/FFP2 veya FFP3) ventilsiz maskelerin ve eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve 

virüs piktogramlı) kullanılması işverence sağlanmalıdır. Ancak bu kıyafet ve/veya 

koruyucu ekipmanlar yalnızca gerekli durumlarda kullanılmalıdır. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan bu kılavuz işyeri hekimi 

ve iş güvenliği uzmanlarına bildirilmiş ise de, bu dönemde üretime devam etmek zorunda 

kalan işverenlerin de işçi ve toplum sağlığı açısından, bu güvenlik tedbirlerinin alınması 

konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, gerekli önlem ve 
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tedbirleri almayan işverenler İş Sağlığı ve İşyeri Güvenliği mevzuatı uyarınca hukuki 

sorumluluk ile karşı karşıya kalabileceklerdir.  

 

Bilgilerinize sunarız. 

 

Özyıldırım Hukuk Bürosu  

 

 

 

 

 

 

 

 


