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Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce Çin’de ortaya çıkıp 
bir salgın halinde tüm ülkeye yayılmış ve kısa sürede sırasıyla Avrupa 
ve diğer coğrafyalarda da görülmüş ve yayıldığı tüm ülkelerde 
hükümetleri kısa süre içinde ülke genelinde sıkı önlemler almaya 
mecbur bırakmıştır. Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de kaydedilmiş olup, 
Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hükümet 
tarafından fasılalar halinde bir dizi önlemler alınmasını zorunlu 
kılmıştır. 
Bulaşıcılığının çok hızlı olması nedeni ile kamu ve özel sektör 
kuruluşları gibi tüm kurum ve işyerlerinde faaliyetler durdurularak, 
sokağa çıkma yasaklarına veya kontrollü dolaşıma varan uygulamalar 
devreye alınmak durumunda kalınmıştır.  
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Derneği-UDDER ve Sistem 
Belgelendirme Kuruluşları Derneği- SİSDER iş birliği ile hazırlanan bu 
rehberin amacı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezlerinin 
Covid-19 salgın dönemi içinde faaliyetlerini bu rehberde ki güvenli 
şartları oluşturarak gerçekleştirdiklerinin yetkili kuruluşlar tarafından 
değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için dayanak oluşturmaktır. 

UDDER  

Uygunluk Değerlendirmesi Derneği, T.C. Ekonomi Bakanlığı 
önderliğinde, kalite altyapısının önemli unsurlarından biri olan 
uygunluk değerlendirmesi alanında ilgili kamu ve özel sektör 
kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak, 
sorumluluk üstlenen tarafları bir araya getiren, ülkemizde 
yapılandırılmış bir sivil toplum kuruluşudur. 

SİSDER 

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilerek uluslararası 
karşılıklı tanıma anlaşması çerçevesinde tüm dünyada denetim ve 
belgelendirme yetkisi olan Sertifikasyon Kuruluşlarının oluşturduğu bir 
sivil toplum kuruluşudur. 

YETKİLİ KURULUŞ 

UDDER veya SİSDER üyesi olup, Türkak veya Uluslararası bir 
akreditasyon kuruluşu tarafından Akredite edilen kuruluşlardır. 

ÖNSÖZ 
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Kaynaklar ve Dayanak 
 

 
T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ Bilimsel Danışma 
Kurulu Çalışması 
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Hasta Yönetimi 
SIRA 
NO 

SORULAR EVET HAYIR AÇIKLAMA 

1 

Acil ve zorunlu görülen durumlarda da hastalar ateş, 
öksürük, nefes darlığı gibi solunum semptomları açısından 
sorgulanmalıdır. 

 
  

2 

Rutin takip randevuları için yeniden planlama ve aynı 
şekilde acil olmayan her durum için önerilerin basılı, görsel 
materyal üzerinden eğitimlerle ev programı olarak 
verilmesi uygundur. 

 

  

3 
Kesin /olası COVID-19 hastasının fizik tedavi hizmetleri 
ertelenmelidir.  

  

Çalışanlara Yönelik Önlemler 
SIRA 
NO 

SORULAR EVET HAYIR AÇIKLAMA 

1 

Merkezde çalışan sayısı azaltılmalıdır. Hastalığın ağır 
seyrettiği grup (60 yaş üstü, diyabet, kronik 
kardiyovasküler sistem ve akciğer hastalığı, hipertansiyon, 
kanser vb.) içinde olan personel mümkünse 
çalıştırılmamalıdır. 

 

  

2 

Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş 
ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. 
Ateşi 38 oC’den yüksek olanlar içeri alınmamalıdır. Ateş, 
öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / 
gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi 
maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek 
üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. 

 

  

3 

Sağlık çalışanlarına COVID-19 belirtileri ve korunma 
yöntemleri hakkında periyodik eğitimler verilmeli ve 
verilen eğitimler kayıt altına alınmalıdır. 

 

  

4 

Eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 
yayımlanan rehber ve diğer materyaller ile uyumlu 
olmalıdır. 

 

  

5 

Sağlık çalışanı için kişisel koruyucu ekipman (koruyucu 
önlük, tıbbi maske, gözlük/yüz koruyucu, eldiven) hazır 
bulundurulmalıdır. 

 

  

6 

Kişisel koruyucu ekipmanlar giyilirken ve çıkartılırken 
kurallara uygun bir şekilde sırayla giymeye (önlük, tıbbi 
maske, gözlük, yüz koruyucusu ve eldiven) ve çıkarmaya 
(eldiven, gözlük, yüz koruyucu, önlük, tıbbi maske) dikkat 
edilmelidir. Özellikle maskenin istasyondan çıkınca, en 

 

  



 

 

 5 

son çıkartılması ve sonrasında el hijyeni uygulanması 
ihmal edilmemelidir 

7 

Kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık 
yüz koruyucu tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Tek 
kullanımlık olmayan malzeme (gözlük ve yüz koruyucu) 
%70’lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. 
Çok kullanımlık tekstil önlükler 60-90 ˚C’de yıkanıp tekrar 
kullanılabilir. 

 

  

8 

Kesin/olası COVID-19 hastasına bakım veren sağlık 
çalışanı standart, temas ve damlacık izolasyon önlemlerini 
almalıdır. 

 

  

9 

Personel ve hastalar arasında en az 1 metre mesafe 
bulunması sağlanmalı, 1 m’den yakın mesafede 
yaklaşmak gerekirse sağlık çalışanı tıbbi maskeye ek 
olarak; önlük, gözlük/yüz koruyucu ve eldiven 
kullanmalıdır 

 

  

10 

Eldivenin doğru kullanımı çok önemlidir. Değiştirilmeyen 
eldivenler kontaminasyona yol açacağından hasta 
çevresine dokunmamaya ve el hijyenine özen 
gösterilmelidir 

 

  

11 

El hijyeni en az 20 saniye süreyle su ve sabunla el yıkama 
ya da alkol içeren el antiseptiği ile el ovalama ile 
sağlanabilir. 

 

  

12 

Temizlik ve dezenfeksiyon özellikle elle sık temas edilen 
yerlere (elektrik düğmeleri, kapı kolları vb.) 
yoğunlaştırılmalıdır. Su ve deterjanla temizlik sonrası 
hastane dezenfeksiyonunda tercih edilen bir dezenfektan 
kullanılarak yüzey dezenfeksiyonu sağlanabilir.1/100 
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 
7681-52-9) ya da klor tablet (ürün önerisine göre) 
kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon 
oluşturabilir Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen 
bir dezenfektandır. Hasta çıkartıları ile kirlenmiş 
yüzeylerde 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ya da klor tablet (ürün 
önerisine göre) kullanılır. % 70 lik alkol 1 dakika süre 
yüzey dezenfeksiyonu için kullanılabilir 

 

  

13 
Tüm sağlık çalışanları COVID-19 belirtileri ve temas 
öyküsü açısından her gün sorgulanmalıdır.  

  

14 

Solunum sistemi belirti ve bulgusu olan personel, tıbbi 
maske ile COVID-19 açısından değerlendirilmek üzere 
pandemi hastanesine yönlendirilmelidir. 
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15 

. Personelde COVID-19 pozitifliği saptanması durumunda 
diğer personelin yönetimi Teması Olan Sağlık 
Çalışanlarının Değerlendirilmesi algoritmasına göre ilgili 
bölüm tarafından planlanır. Hasta personel ile yakın 
temaslılar saptanıp İl Sağlık Müdürlüğünce takip edilir 

 

  

16 
Sağlık çalışanlarının iş kıyafetleri/üniformaları iş yerinde 
bırakılmalı ve günlük olarak değiştirilmelidir.  

  

17 

Günlük ateş, öksürük, soğuk algınlığı, vücut ağrıları, ishal, 
halsizlik ve son iki hafta içinde herhangi bir yere seyahat 
öyküsü, KKE kullanmadan COVID-19 hasta teması 
sorgulanmalı ve T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine 
göre yönetilmelidir 

 

  

18 

Sağlık çalışanı, ailesi veya yakın çevresinde COVID-19 
bulguları ve son iki hafta içinde herhangi bir yere seyahat 
öyküsü açısından sorgulanmalıdır. 

 

  

19 
Pandemi dönemi boyunca sağlık çalışanlarının zorunlu 
olmadıkça yüksek riskli bölgelere seyahat etmemelidir.  

  

Genel Önlemler 
SIRA 
NO 

SORULAR EVET HAYIR AÇIKLAMA 

2 

Toplantı, dinlenme ve yemek molalarında gerekli 
sosyal mesafeyi en az 1 metre olacak şekilde 
korumaya yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. https:// 
covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/enfeksiyon-kontorl-
onlemleri/COVID19- 
SaglikKurumlarindaSosyalOrtamlardaAlinacakOnlemle
r.pdf 

 

  

3 

Çalışanlara gerekli Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) 
temin edilmeli, kolay ulaşabilecekleri yerlerde 
bulunmalı ve doğru kullanımı sağlanmalıdır. 
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Saglik_P
ersoneli/ COVID-
19_KKE_UYGUN_KULLANIMI_AFIS_A4.pdf. KKE 
stokları düzenli olarak takip edilmelidir. 

 

  

4 

Sağlık çalışanı ve hastalara yönelik COVID-19 test 
politikası T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberine 
göre belirlenmelidir. 

 
  

5 

Merkeze kontrollü giriş sağlanmalıdır. Merkeze girişte 
ateş ölçümü yapılmalı, ateşi 38 °C’den yüksek olanlar 
Merkeze alınmamalıdır. 
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6 

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı 
belirtileri olan, COVID-19 vakası veya temaslısı egzersiz 
salonlarına alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak sağlık 
kurumuna yönlendirilmelidir. 

 

  

7 
Merkez içinde bulunan herkes (çalışan, hasta, refakatçi 
gibi) bulunduğu süre boyunca maske takmalıdır 

   

8 

Kronik hastalığı olan hastaların Merkeze gelişleri en 
aza indirilmeli ve bu hastaların Merkeze gelişlerini 
düzenleyecek bir sistem kurulmalıdır. 

 
  

9 

Merkez içinde genel alanlarda dahil olmak üzere 
uygun alanlara alkol bazlı el antiseptiği 
yerleştirilmelidir. 

 
  

10 
Hastaların Merkez içinde gereksiz dolaşmasını 
önleyecek şekilde yönlendirmeler yapılmalıdır. 

   

11 

Merkez içinde genel alanlarda, asansörlerde, 
servislerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş 
işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması 
sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmelidir. 

 

  

12 

Genel alanlarda bulunan koltukların arasındaki mesafe 
en az bir metre olacak şekilde 
ayarlanmalı/işaretlenmelidir. Gerekirse koltuk sayısı 
azaltılmalıdır 

 

  

13 
Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun 
olarak belirlenmeli buna uygun işaretlemelidir 

   

14 

Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki 
kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması 
gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilmelidir. 

 
  

15 

Merkezde genel alanlar dahil tüm çalışma alanlarının 
havalandırma sistemleri gözden geçirilmeli ve 
periyodik bakımları yapılmalıdır. Havalandırması 
pandemi sürecinde kapanan bölüm/birim varsa tekrar 
çalıştırıldığında bakım yapılmalı ve etkinliği 
ölçülmelidir. 

 

  

16 

Salon tipi klimalar ve vantilatörler ortak kullanım 
alanlarında çalıştırılmamalıdır. Merkezi havalandırma 
sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmamalıdır. 

 
  

17 

Merkezi havalandırma sistemlerinde temiz hava dış 
ortamdan alınmalıdır. Havalandırma sisteminin 
filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli 
yapılmalıdır. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem 
kabul edildiğinden bu işlem sırasında personel 
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N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği 
kullanmalı, çıkarılan filtre tıbbi atık kutusuna 
atılmalıdır. 

18 
Pencere bulunan mekanlarda sık olarak pencere 
açılarak havalandırma yapılmalıdır. 

   

19 

Merkez içindeki alanların özelliklerine uygun olarak 
temizlik/ dezenfeksiyon işlemleri uygun temizlik 
materyalleri kullanılarak yapılmalı özellikle sık 
dokunulan alanlara özen gösterilmelidir (masa, desk, 
köşeler, asansörler, merdiven kolları, kapı kolları, 
sandalye kolları, elektrik anahtar noktaları, yıkama 
odaları, klavye, telefon, diyafon, hasta çağrı zilleri vb.). 
Sık dokunulan yerlerin önceden her bölge için 
saptanarak bir kontrol listesi oluşturulmalıdır. Temiz 
alandan kirli alana doğru;  

» Yer ve yüzey dezenfeksiyonunda, 1/100 oranında,  

» Hasta çıkartıları ile kirlenmiş alanlar 1/10 
sulandırılmış çamaşır suyu ya da klor tablet (ürün 
önerisine göre) kullanılır. 

 

  

20 

Genel alanlarda bulunan tuvaletlerde sıvı sabun, kağıt 
havlu bulundurulmalı; sık sık temizlenmeli ve 
dezenfekte edilmelidir. El kurutma makinaları 
çalıştırılmamalıdır. 

 

  

21 
Asansörler günde en az 3 kez, temizlenmeli ve el 
teması olan yerler dezenfekte edilmelidir 

   

22 
Kapaklı ve el teması gerektirmeyen atık kutuları 
kullanılmalı ve kapalı olması sağlanmalıdır. 

   

23 

Fizyoterapist ile fiziksel aktivite ve egzersiz salonu 
kullanımı bireysel danışmanlık şeklinde olmalı, toplu 
seanslar yapılmamalıdır. Fizyoterapist danışanına 1 
metreden yakın temas etme durumunda tıbbi 
maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu kullanmalıdır. 

 

  

24 

Egzersiz salonlarında çalışma koşulları nedeniyle 
hastaların ve çalışanlarla yakın teması söz konusudur. 
Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. 
Bu nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak 
uygulanmalıdır 

 

  

25 
Yüksek efor gerektiren egzersizler yapılırken nefes 
almayı zorlaştırabileceği için maske takılmayabilir. 
Maskenin takılmadığı egzersiz faaliyetlerinde olası 

 
  



 

 

 9 

temaslar sırasında kullanılma üzere kişinin yanında 
maske bulundurulmalıdır 

26 
Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan 
hareketler yapılmamalıdır. 

   

27 

Hastaların kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına 
Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış 
dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır. 

 
  

29 
Egzersiz sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel 
havlu kullanılmalıdır. 

   

30 

Bir kişinin bir egzersiz istasyonuyla işi tamamen 
bittikten sonra diğer hasta kullanmalı, her hasta 
sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları 
silinerek dezenfekte edilmelidir 

 

  

31 

Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve 
vücut la temas edilen noktaları her hasta kullanımı 
sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. 
Kullanımdan sonra cihazların silinmesi ile ilgili uyarı 
afişleri egzersiz salonu içinde farklı noktalara 
asılmalıdır. 

 

  

32 

Fizik tedavi bölümlerine, hastanın ihtiyacı olmadığı 
sürece refakatçiler kabul edilmemelidir. Hastanın 
tedavi sırasında refakatçi ihtiyacı varsa giriş kurallarına 
uymak kaydıyla sadece 1 refakatçiye izin verilmelidir. 

 

  

33 

Fizik tedavi cihazları ile ilgili olarak; interferansta akımı 
cilt yüzeyine iletmek için kullanılan ıslak sünger ve 
pedler kişiden kişiye mikroorganizma transferi 
yapabilmektedir. Bu nedenle her kullanımdan önce 
emme pompası ile süngerlerin %70 izopropil alkol ile 
dezenfekte edilmesi gerekmektedir.  

 

  

34 

TENS için hastaya kullanılan elektrodlar kişiye özel 
olmalıdır. Girdap banyosu ve parafin gibi uygulamalar 
kullanılmamalıdır. Ultrason başlıkları alkol bazlı 
dezenfektanlar ile her hastadan sonra temizlenmelidir. 

 

  

Yemekhane Ve Dinlenme Alanlarında Alınması 
Gereken Önlemler 

SIRA 
NO 

SORULAR EVET HAYIR AÇIKLAMA 

1 

Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine COVID-
19 ile ilgili alınması gereken önlemleri içeren afişler 
asılmalıdır 
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2 
Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine el 
antiseptiği konulmalıdır. 

   

3 

Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe 
kuralları göz önünde bulundurulmalı, bekleme sıraları 
için 1 metrelik güvenlik şeritleri yerlere yerleştirilmeli, 
yemekhanede fiziksel mesafeyi belirleyen uygun 
işaretlemeler yapılmalı ve çalışanların buna uymaları 
sağlanmalıdır.  

 

  

4 
Yemekhane ve dinlenme alanlarında yeme ve içme 
dışında maske takılmalıdır. 

   

5 

Maskeler çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, dış 
yüzeyine dokunulmamalı, maske lastiklerinden 
tutularak takılmalıdır.  

 
  

6 

Yemekhane masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 
1 metrede olacak şekilde (tercihen 2 metre) 
düzenleme yapılarak çapraz bir şekilde oturmalıdır.  

 
  

7 

Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek 
saatleri gruplara göre belirlenmeli ve aynı kişilerin aynı 
masada yemek yemeleri sağlanmalı, çay içme 
molalarında da benzer kurallara dikkat edilmelidir.  

 

  

8 

Yemeğin yemekhane dışında bir yerde yenilmesi 
durumunda yemek yiyenler arasında en az 1 metre 
mesafede bulunması sağlanmalıdır.  

 
  

9 

Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, limon sosu, nar 
ekşisi vb. ürünler kaldırılmalı, tuz ve baharatlıklar tek 
kullanımlık şekilde verilmelidir.  

 
  

10 Ekmekler paketli rol ekmek şeklinde verilmelidir.     

11 

Yemek servisinde kullanılan tüm araç gereçler her 
kullanım sonrasında yıkanmalı ve bir sonraki kullanıma 
kadar temiz bir yerde muhafaza edilmelidir. 

 
  

12 
Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/lavabo 
olanağı sağlanmalı ve el yıkama alanları artırılmalıdır.  

   

13 

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 düzenlemeler 
yapılmalıdır.  

 

  

14 

Yemekhane ve dinlenme alanları kapı ve pencereler 
açılarak yeterli ve düzenli havalandırılmalı ve günlük 
temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.  
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15 

Yemekhanenin temizliği her yemekten sonra yapılmalı, 
eller ile sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve 
dezenfeksiyonu için su ve deterjan ile temizlik 
yapıldıktan sonra 1/100 oranında sulandırılmış (5 litre 
suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu tuvaletler 
ve lavaboların temizliği sık yapılmalı, temizlik sonrası 
1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 
hipoklorit Cas No:7681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı 
kullanılmalıdır.  

 

  

 

Personel Ve Hasta Servis Araçlarında Alınması 
Gereken Önlemler 

SIRA 
NO 

SORULAR EVET HAYIR AÇIKLAMA 

1 

Servis şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde 
hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske 
kullanmalıdır.  

 
  

2 

Maskeler nemlendiğinde değiştirilmelidir. Maskeler 
çıkarılırken lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış 
yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske yine 
lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış 
maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske 
değiştirme söz konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır.  

 

  

3 
Mümkünse servisin şoför koltuğu yolculardan uygun 
malzeme ile ayrılmalıdır. 

   

4 

Yolcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (>1 
metre) kuralına uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe 
kuralının bozulmaması için önlemler alınmalıdır.  

 
  

5 
Yolcular, servise binmeden el antiseptiği veya en az 
%70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.  

   

6 

COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun 
akıntısı, nefes darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması 
sağlanmalı, servise alınmamalı ve işveren 
bilgilendirilerek sağlık merkezine yönlendirilmelidir.  

 

  

7 
Servise binen tüm yolcular maske takmalı ve yolculuk 
boyunca çıkarmamalıdır.  

   

8 

Servisi kullanan personel evlerden alınma sırasına göre 
en arka sıradan başlamak üzere öne doğru sağ ve sol 
sıralarda cam kenarlarına oturmalıdır. Cam kenarları 
dolduktan sonra binen personeller arkadan öne doğru 
çapraz şekilde koridorlara oturtulmalıdır. Çapraz 
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şekilde oturma düzeni de bittikten sonra binen 
personel arkadan öne olmak üzere boş koltuklara 
alınır.  

9 

Koltuklara numara verilmeli, yukarıda ifade edilen 
düzene göre evden alınma sırasına göre her personelin 
hangi koltuğu kullanacağı sabit hale getirilmelidir.  

 
  

10 

Koltuk numarasına göre oturma listesi oluşturulmalı, 
liste serviste görünür şekilde asılmalı ve her personel 
işe gidiş ve dönüşlerde her gün kendine ayrılmış sabit 
koltukta seyahat etmelidir.  

 

  

11 
Damlacık oluşturması nedeniyle servis içinde 
konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.  

   

12 
Serviste bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve 
yiyecek kullanılmamalıdır. 

   

13 Klimanın iç hava sirkülasyon düğmesi kapalı olmalıdır.     

14 
Servis araçlarının klima hava filtre bakımı düzenli 
olarak yapılmalıdır.  

   

15 
Servislerde pencereler uygun olan her fırsatta açılarak 
servisin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır.  

   

16 

Servisin genel iç temizliği gün sonunda su ve deterjan 
ile yapılmalıdır. Servisin temizliği yapılırken eldiven 
takılmalı, temizlik süresince eller yüze temas etmemeli 
ve temizlik bitiminde eldivenler kapaklı çöp kutularına 
ya da çöp torbalarına atılmalıdır.  

 

  

17 
Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak 
silinmelidir.  

   

18 

Her servis turu tamamlandıktan sonra sık dokunulan 
yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, 
tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri 
tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli, daha 
sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu 
veya %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir. Bu 
amaçla Sağlık Bakanlığı ruhsatlı dezenfektanlar da 
kullanılabilir. Temizlik yolcu olmadığı durumlarda 
yapılmalı ve sonrasında bir dakika beklenip 
havalandırılmalıdır. 
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 RAPOR 
 

İş Bu rapor ../../2020 tarihinde ………………………………………….firmasında yapılan 
Covid 19 sonrası normalleşme sürecinde yapılması gerekenler soru listesinde 
tanımlanan bulgulara istinaden hazırlanmıştır.  
Not 1: Raporda tanımlanan uygunsuzluklar, eksikliklerin tamamlanması sonrası kararlaştırılan tarihte tekrar 
denetim gerçekleştirilecektir. 
Not 2:Gözlemler uygunsuzluk olmayıp iyileştirilmesi kuruluş için olumlu olacak faaliyetleri tanımlamaktadır. 

  

Denetçi Notu :  
 
 
 
 

Uygunsuzluklar :  
 
 
 
 

Gözlemler  :  
 
 
 
 

Sonuç :  
 
 
 
 

 
 
 
 

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilisi 
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