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15. MADENLERDE ALINACAK ÖNLEMLER
Her maden çaLışmasının kendine ait coğrafik durum, barınma, yapılan işLer gibi
nedenLerLe farklı özeLLikLeri vardır. COVID-19 kapsamında madenlerde alınacak
önlemlerin amacı; vaka görülmesinin önlenmesi, ancak vaka görülürse de salgın
gelişmesinin önlenmesidir. Önemle göz önünde bulundurulması gereken bir konu
da, çalışanlar arasında halen COVID-19 saptanmamış olsa bile, temas nedeniyle
bulaşmış ve belirti göstermeyenler olabileceğidir.

15.1. Salgın ile İlgili Önlemler Alınırken Göz Önünde Bulundurulması
Gereken Temel Noktalar
»

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu kişiden kişiye bulaşma
şeklindedir. Bu bulaşma virüsü taşıyan kişinin konuşurken, hapşırırken,
öksürürken ağız ya da burnundan çıkan damLacıkLar yoLu iLe oLur.

»

Öksürük ya da hapşırık iLe kirLenen yüzeyLerLe temas eden eLLerin ağıza,
buruna ya da gözlere değmesi ile de bulaşma mümkün olabilmektedir.

»

Virüsün buLaştığı kimseLerde hastaLık beLirti vermeden de seyredebiLir ve
bu kişiler hastalığın bulaşmasında önemli rol oynar.

»

HastaLık beLirtisi oLsun ya da oLmasın, virüsü taşıyan kişi kısa sürede
başkalarına da bulaştırabilir.

»

Hastalık yüksek tansiyonu, şeker hastalığı, kalp ve kronik akciğer hastalığı
olanlarla, kanser tedavisi görenler, immun sistem baskılayıcı ilaç kullananlar,
65 yaş ve üzerindekilerde sıklıkla daha ağır seyretmektedir.

15.2. Önlemlerde Göz Önüne Alınacak Temel Prensipler
»

Kişisel hijyen ve çevre temizliğine sıkı bir şekilde uyulmalıdır.

»

Çalışılan iş yerinde hastalık belirtileri gösteren kişiler saptanmalı ve izole
ediLmeLidir.

»

Hastalık saptanan kişilerle teması olanlar izlenmeli ve yakın temaslılar
COVID-19 rehberine göre yönetilmelidir.

»

Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olan çalışan saptandığında iş yeri
sağlık birimi ve il/ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa geçilmelidir.

»

COVID-19 vakası tespit edildiği durumlarda vakanın diğer çalışanlardan ayrı
tutulacağı bir izolasyon odası oluşturulması ve vaka tesbiti sonrası filyasyon
çaLışmasına oLanak sağLayacak şekiLde özeLLikLe servisLerde seyahat eden
personeL kaydı oLuşturuLmaLıdır.
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15.3. Alınacak Önlemler ve Yapılacak Uygulamalar
15.3.1. İş Yerinde COVID-19 Salgını Kontrolü Amacıyla Sorumlu Bir Görevlinin
Belirlenmesi
»

Bu kişi “İş Sağlığı ve GüvenLiği KuruLu" tarafından beLirLenen tercihen hekim
veya sağlık personeli olmalıdır. Bu koşulun sağlanamadığı durumlarda
işveren veya temsilcisi tarafından belirlenen bir çalışan COVID-19 hastalığı
konusunda bilgilendirilmeli ve görevlendirilmelidir.

»

Başlıca görevleri:

»

İş yerinde alınacak çevre temizlik önlemlerini takip etmek,

»

Zorunlu haller dışında madenlerde görevli olmayan kişilerin çalışma
alanlarına alınmasını engellemek,

»

İş yerinde personelin sıklıkla kullandığı görünebilir yerlere, Sağlık
Bakanlığınca yayınlanan COVID-19'dan korunmaya yönelik posterlerin
asılmasını ve çalışanlara broşürlerin dağıtılmasını sağlamak,

»

Günlük olarak ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı açısından çalışanların
takibini yapmak,

»

Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişen çalışanların kendisine haber
vermesini sağlayacak yöntemi (telefon, telsiz, önceden belirlenmiş bir
noktaya müracaat vb.) belirlemek amacıyla Çalışma Ortamı d /i maddesinde
belirtilen mevcut Ac İL Durum Planına Ac İL Durum Planı Algoritmasını
ekleyerek yeniden düzenLemek ve mevcut Risk Değerlendirmesini
güncellemek,

»

Alt işverenlerin belirlenen kurallara uyduğunu kontrol etmek, ettirmek,

»

COVID-19 vakası şüphesi oLuştuğunda iş yeri sağLık birimi ve iL/iLçe sağLık
müdürlüğü ile temasa geçmek.

15.3.2. İş Yerinde Çalışanlar Arasında COVID-19 Bulaşmasını Engellemek İçin
Önlemlerin Alınması
»

Servis araçLarının kuLLanımında aşağıdaki hususLara dikkat ediLmeLidir:
»

Servis araçLarının özeLLikLe sık temas ediLen yüzeyLeri başta oLmak üzere
temizLik ve hijyeninin sık araLıkLarLa sağLanması,

»

Servis oLarak kuLLanıLan araçLarın girişLerine eL antiseptiği konulması,

»

Servis araçLarının taşıma kapasitesinin sosyaL mesafe göz önüne aLınarak
planlanması,
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ServisLerLe transferi yapılan çaLışanLarın servisLerde yan koLtuk boş
kaLacak ve arka arkaya geLinmeyecek şekiLde çapraz düzende
oturtuLmasının sağLanması

»

Şantiye dışında servisLere binen çaLışanLarın ateşLeri öLçüLdükten sonra
servisLere aLınması

»

»

ServisLerin her sefer sonrası dezenfekte ediLmesini sağLanması,

»

Servis kuLLanan çaLışanLara tek kuLLanımLık tıbbi maske sağLanması,

Yurt içi seyahatten ve/veya izinden dönüp sahada çaLışması zorunLu oLan
çaLışanLarın mümkünse 14 gün karantinaya aLınmasını sağLayacak imkanLarın
oLuşturuLması ve bu sürenin sonunda beLirti göstermeyenlerin (ateş,
öksürük, nefes darLığı ve benzeri şikâyet) işbaşı yapmaLarının sağLanması

»

İş yerine giriş ve çıkışLar
»

KuLLanıLacak hijyen maLzemeLerinin konuLmasına yöneLik düzenLemeLerin
yapıLması,

»

BuLaş riskini artırabiLecek parmak izi okutuLması gibi sistemLerin geçici
süreyLe kuLLanıLmaması, mümkünse temassız sistemLerin kuLLanıLması,

»

SosyaL mesafe kuraLına uygun geçiş işaretLemeLeri yapıLarak mesafenin
korunması, yığıLmanın önLenmesi,

»

ÇaLışanLarın iş yerine girişLerinde temassız ateş öLçer veya termaL
kameraLar iLe ateşLerinin öLçüLmesi ve bunun gün içinde tekrarLanması
(37.8oC üzeri ateşi tespit ediLenLerin sahaya girişine izin veriLmemesi)

»

Vardiya içinde ateş, öksürük, nefes darLığı ve benzeri şikâyeti oLan
çaLışan tespit ediLdiğinde maske takarak derhaL iş yeri sağLık birimine
biLgi veriLmesi ve 184 veya 112 aranarak iL/iLçe sağLık müdürLüğü iLe
temasa geçiLmesi.

»

COVID-19 vakası tespit ediLdiği durumLarda vakanın diğer çaLışanLardan
ayrı tutuLacağı bir izoLasyon odası oLuşturuLması ve vaka tesbiti sonrası
fiLyasyon çaLışmasına oLanak sağLayacak şekiLde özeLLikLe servisLerde
seyahat eden personeL kaydı oLuşturuLmaLıdır.

»

ZiyaretçiLerin sahaya girişLerinin sınırLandırıLması ve görüşmeLerin
uzaktan ve onLine oLarak yapıLmasını sağLamak,

»

Tedarikçi oLarak sahaya geLenLerin sağLık risk değerLendirmesi ve ateş
öLçümü yapıLarak kontroLLü bir şekiLde içeriye aLınması, kargo ve benzeri
kutuLarın dezenfekte ediLerek içeriye aLınması,
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»

Mümkün durumlarda vardiyaların bölünerek yoğunluk azaltılması.

»

Müşteri, tedarikçi teması yoğun olan birimlerde çalışanların (güvenlik,
vezne vb.) alanlarında maske, siperlik kullanması veya mümkün olan
yerLerde ziyaretçi iLe güvenLik/resepsiyon görevLiLeri arasına seperatör
düzenLemesi yapıLmaLıdır.

»

Çalışma ortamı
»

COVID-19 salgını dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum
pLanLarının günceLLenmesi,

»

Yüksek tansiyon, diyabet, kalp ve kronik akciğer hastalığı, kanser
tedavisi görenLer, immun sistem baskıLayıcı iLaç kuLLananLar ve 65 yaş
üstü çaLışanLar iş yerinden uzakLaştırıLmaLı, mümkün ise evden/uzaktan
çaLışma modeLine geçiLmeLidir,

»

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek çalışma yöntem ve düzenlerinin
yeniden gözden geçiriLmesi ve bu kuraLa uygun düzenLemeLerin
yapıLması,

evden/uzaktan/dönüşümLü

çaLışması

mümkün

oLan

çaLışanLarın bu modeLe geçmesi,
»

Ara dinLenmeLeri ve yemek moLaLarını da kapsayacak şekiLde çaLışma
süreLeri içinde çaLışanLarın birbirLeriyLe etkiLeşimLerinin asgari düzeyde
oLacak şekiLde pLanLanması,

»

ÇaLışma aLanında aynı anda buLunan çaLışan sayısının asgari oranda
tutuLması, ofisLerde çaLışanLarın 1,5 metre mesafeye oLacak şekiLde
konumLandırıLması ve çaLışanLar arasında sosyaL mesafenin sağLanması
için pLanLama yapıLması, mümkün oLması haLinde dönüşümLü ya da
uzaktan çaLışma gibi yöntemLerin tercih ediLmesi,

»

ÇaLışma ortamının uygun ve yeterLi düzeyde doğaL havaLandırma
yapılmasının sağlanması ve günlük temizliğin su ve deterjanla yapılması,

»

ÖzeLLikLe eLLer iLe sık dokunuLan yüzeyLerin (kapı koLLarı, bataryaLar,
tırabzanLar, asansör, aydınLatma sistemLeri gibi sık dokunuLan düğmeLer,
telefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kullanım alanlarındaki tuvalet
ve LavaboLarın temizLiğinin günde en az iki kez suLandırıLmış çamaşır
suyu veya ürün tarifine göre klor tableti* ile yapılması

»

Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları (klavye, fare, ortak telefon, diyafon,
mikrofon vb.) dahiL oLmak üzere kuLLanıLan tüm ekipmanın ve çaLışma
ortamının hijyeninin sağlanması amacıyla sık aralıklarla %70 alkol içeren
soLüsyonLa siLinerek temizLenmesi,
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ÇaLışanLarın ortak kuLLanıLan ekipmanLarı iLe araçLarının kuLLanım öncesi
temizLenmesi konusunda biLgiLendiriLmesi ve özendiriLmesi, ortak
kuLLanıLan çay kahve makinası gibi maLzemeLerin kullanılmaması,

»

AsansörLerin mümkün oLduğunca kullanılmaması, zorunLu haLLerde kişi
sayısının sosyaL mesafe kuraLına uygun oLarak sınırLandırıLması, içeride
duruş pozisyonunun yüz yüze oLmamasının sağlanması, uygun yerLere
dezenfektan yerLeştiriLmesi, asansörLere binerken uygun yerLerde kağıt
peçete buLunduruLması ve butona basmak için peçeteLerin kullanılması,

»

ÇaLışma ortamında yeterLi sayıda eLLe temas ediLmesine gerek
duyuLmayan çöp kutuLarının buLunduruLması,

»

ÇaLışan sayısına
sağLanması,

göre yeterLi sayıda

tuvaLet/Lavabo oLanağının

Lavabo, eLektrik, sifon vb.. bataryaLarın mümkünse

dokunmatik oLması,
»

Hafif araçLarın günLük dezenfekte ediLmesi,

»

Vardiya değişimLerinde iş makinası ve kamyon vb. dezenfekte ediLmesi

»

TuvaLet ve LavaboLarda yeterLi miktarda kişiseL hijyen malzemesinin
buLunduruLması, bu aLanLarın kuLLanıLmasından önce ve sonra kişiseL
hijyen kuraLLarının uyguLanmasına dikkat ediLmesi ve buraLarın sıkLıkLa
suLandırıLmış çamaşır suyu veya ürün tarifine göre kLor tabLeti* iLe
temizLenmesi,

»

TemizLik yapan personeL maske ve eLdiven kuLLanmaLıdır.

»

PersoneL tarafından kuLLanıLan maske, eLdiven atıkLarı ayrı ve eL
değemeden açıLan, kapakLı gri renk bir kutuda topLanması ve Çevre
BakanLığının beLirLediği şekiLde işaretLenerek iş yerinden uzaklaştırılması,

»

Ateş, öksürük, nefes darLığı ve benzeri şikâyeti oLan çaLışan tespit
ediLdiğinde iş yeri sağLık birimi ve iL/iLçe sağLık müdürLüğü iLe temasa
geçiLmesi,

»

COVID-19 vakası tespit ediLdiği durumLarda vakanın diğer çaLışanLardan
ayrı tutuLacağı bir izoLasyon odası oLuşturuLması ve vaka tespiti sonrası
fiLyasyon çaLışmasına oLanak sağLayacak şekiLde özeLLikLe servisLerde
seyahat eden personeL kaydı oLuşturuLmaLıdır.

»

TemizLik ve atıkLarın boşaLtıLmasından sorumLu personeLin kişiseL
hijyenLerine ve uygun kişiseL koruyucu ekipman kuLLanımLarına özen
gösteriLmesi,
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»

TopLantı ve eğitimLerin saLgın bitene kadar erteLenmesi,

»

YasaL yükümLüLükLer

nedeniyLe

erteLenmesi

mümkün

oLmayan

topLantı ve eğitimLerin uzaktan eğitim, teLekonferans gibi yöntemLerLe
gerçekLeştiriLmesi.
»

Oyun aLanı, spor saLonu ve Mescit gibi yerLerin geçici süreLiğine
kapatıLması

»

Mutfak, yemekhane ve dinLenme aLanLarı
»

Mutfak, yemekhane ve dinLenme aLanLarının girişLerine eL antiseptiği
konuLması,

»

Mutfak, yemekhane ve dinLenme aLanLarında sosyaL mesafe ve hijyen
kuraLLarının göz önünde buLunduruLması, bekLeme kuyrukLarı için 1
metreLik güvenLik şeritLerinin yerLere yerLeştiriLmesi, yemekhanede
fizikseL mesafeyi beLirLeyen uygun işaretLemeLer yapıLmaLı ve çaLışanLarın
buna uymaLarı sağLanmaLıdır.

»

Yemekhanede masaLar ve sandaLyeLer arası mesafe en az 1,5 metrede
oLacak şekiLde (tercihen 2 metre) düzenLeme yapıLması, 4 kişiLik bir
masada tercihen 1 en fazLa 2 kişi çapraz bir şekiLde oturmaLıdır.

»

TemasLı takibinin koLay yapıLabiLmesi için; yemek saatLeri grupLara göre
beLirLenmeLi ve aynı kişiLerin aynı masada yemek yemeLeri sağLanması,
çay içme moLaLarında da benzer kuraLLara dikkat ediLmesi,

»

Yemeğin yemekhane dışında bir yerde yeniLmesi durumunda çaLışanLar
arasında en az 1,5 metre mesafe buLunmasının sağLanması, yemekLerini
payLaşmaLarının engeLLenmesi, mümkünse çaLışanLara kumanya oLarak
ve kahvaLtıLarın piknik kahvaLtı şekLinde veriLmesi

»

ÇaLışan sayısına

göre yeterLi sayıda

tuvaLet/Lavabo oLanağının

sağLanması ve eL yıkama aLanLarının artırıLması,
»

Yemek öncesinde ve sonrasında eLLerin boL su ve sabun iLe en az 20
saniye boyunca yıkanması ve tek kuLLanımLık havLu iLe kuruLanması gibi
kişiseL hijyen kuraLLarının uyguLanmasına imkân veren düzenLemeLerin
yapıLması ve eğitimLerin veriLmesi,

»

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çataL, bıçak, bardak, tabak vb. maLzemeLerin
tek kuLLanımLık oLacak şekiLde sunuLması,

»

Yemek ve içecekLerin mümkünse kumanya şekLinde dağıtıLması,

»

Yemekhane görevLiLerinin kişiseL hijyen kuraLLarına uygun davranması
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konuyLa iLgiLi eğitimLerin düzenLi oLarak yemekhane personeLine
veriLmesi ve uygun kişiseL koruyucu ekipman (tek kuLLanımLık tıbbi
maske, bone, siperLik eLdiven) kuLLanması,
»

Yemekhane ve dinLenme aLanLarının yeterLi ve düzenLi havaLandırıLması
ve günLük temizLiğin su ve deterjanLa yapıLması,

»

ÖzeLLikLe eLLer iLe sık dokunuLan yüzeyLerin (kapı koLLarı, bataryaLar,
tırabzanLar, asansör, aydınLatma sistemLeri gibi sık dokunuLan düğmeLer,
teLefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kuLLanım aLanLarındaki tuvaLet
ve LavaboLarın temizLiği günde en az iki kez yapıLması.

»

YatakhaneLer
»

Yatakhane girişLerine eL antiseptiği konuLması,

»

YatakhaneLerde sosyaL mesafe ve hijyen kuraLLarının göz önünde
buLunduruLması,

»

Yatakhanelerde yatak ya da ranzaların 1,5-2 metre aralıklarla seyreltilerek
yerLeştiriLmesi,

»

Yatak ya da ranzaLarın yan yana oLanLarının bir baş bir ayakucu şekLinde
konumLandırıLması,

»

YatakhaneLerin yeterLi ve düzenLi şekiLde havaLandırıLması,

»

ÖzeLLikLe eLLer iLe sık dokunuLan yüzeyLerin (kapı koLLarı, bataryaLar,
tırabzanLar, asansör, aydınLatma sistemLeri gibi sık dokunuLan düğmeLer,
teLefon ahizesi, TV kumandası) ve ortak kuLLanım aLanLarındaki tuvaLet
ve LavaboLarın temizLiği günde en az iki kez yapıLması,

»

ÇaLışan sayısına

göre yeterLi

sayıda

tuvaLet/banyo

oLanağının

sağLanması.
»

Çamaşırhane
»

Çamaşırhanede beyaz çamaşırLarın 90 derecede, renkLi çamaşırLarın 60
derecede yıkanmaya başLanması,

»

Soyunma odaLarı, banyoLar, Lambahane, koLtuk ambarı vb. yerLer
»

Bu aLanLarın girişine eL antiseptiği konuLması,

»

Bu aLanLarda sosyaL mesafeye uyumun sağLanacağı düzenLemeLerin
yapıLması,

»

Bu aLanLarın en az
havaLandırıLması,

her vardiya

değişiminde yeterLi düzeyde
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»

Bu aLanLardaki doLap koLLarı ve askıLarın her vardiya değişiminde
temizLenmesi,

»

ÇaLışanLarın iş eLbiseLeri iLe günLük kıyafetLerinin başkaLarı iLe temas
etmeyecek

şekiLde

farkLı yerLerde

sakLanabiLmesi

için

gerekLi

düzenLemeLerin yapıLması,
»

Her vardiya değişiminde baret, kafa Lambası, gaz maskesi ve diğer eL
aLetLerinin deterjanLı bez iLe temizLenmesi sağLanmaLıdır.

15.3.3. İş Yerinde Çalışanlar Arasında COVID-19 ile Uyumlu Şikâyetleri (Ateş,
Öksürük veya Solunum Sıkıntısı) Olan Kişiler Olması Durumunda Alınacak
Önlemler
»

Diğer çaLışanLardan ivediLikLe ayrılması, tıbbi maske takıLması ve iş yeri sağLık
birimine başvurmaLarının sağLanması,

»

Sonucu COVID-19 oLarak değerLendiriLen vakanın temasLıLarının SağLık
BakanLığı COVID-19 rehberine göre yönetiLmesi ve bu süre içinde temasLıLarın
diğer çaLışanLarLa temas etmemeLerinin sağLanması,

»

COVID-19 tanısı konuLan çaLışanın kuLLandığı yatakhanenin 24 saat süreyLe
boş tutuLması ve havaLandırıLmasının sağLanması, sonrasında detayLı bir
şekiLde su ve deterjanLa temizLenmesi,

»

COVID-19 tanısı konuLan kişinin kaLdığı odanın temizLiği esnasında geçirimsiz
tuLum, eLdiven, gözLük ve FFP2/3 yarım yüz maskesi kullanılması, soLunum
yoLu sekresyonLarı veya vücut çıkartıLarı iLe kontamine oLması mümkün oLan
tüm yüzeyLerin suLandırıLmış 1/10 suLandırıLmış çamaşır suyu veya sağLık
bakanLığının tavsiye ettiği diğer kimyasaLLar iLe temizLenmesi, meydana
geLen atıkLarın tıbbi atık kapsamında uzakLaştırıLması gerekmektedir.

' Çamaşır suyu ya da klor tableti ile temizlik suyunun hazırlanması:
»

1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 5 litre suya yarım küçük çay
bardağı %5 sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
No: 7681-52-9) eklenerek hazırlanır.

»

Temizlikte klor tableti kullanılacaksa ürün etiketindeki önerilere uyulur.

