


COVİD 19

ÖNLEMLERİ 

BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 
OKUL SEPETİ PAZARLAMA A.Ş. ‘NİN YENİ TİP CORONA VİRÜS 

(COVİD19) SALGINI İÇİN ALDIĞI TEDBİRLER



Dünyayı saran ve gündelik hayatı tamamen etkisi altına alan yeni
tip Corona Virus (COVİD 19)’un Dünya Sağlık Örgütü (İLO)
tarafından Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu ilan edilmesi ile
tüm resmi kurumların öneri, önlem, tedbir ve bilgilendirmelerini
yakından takip edip tüm çalışanlarımıza yönelik gerekli önlem ve
eğitimleri hayata geçirdik.

Tüm uygulamalarımız Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hususlar, İş
Sağlığı ve Güvenliği Danışman firmamız ve işyeri hekimimiz Sn. Dr.
Şengül Karaağaç’ın önerileri ile hayata geçirilmiş olup pandemi
kurulumuz tarafından gerçekleştirilmektedir.



OFİS VE DEPOMUZDA ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER ;



❖ Ofis ve depomuzun çeşitli noktalarında anımsatıcı uyarı afişleri asıldı.

❖ Ofis ve depomuzun tuvaletlerinde el yıkama talimatları asıldı.

❖ Tüm ofis ve depolar her hafta dezenfektan makinesi ile dezenfekte edilmektedir.

❖ Ofis ve depomuzun muhtelif yerlerinde hijyen istasyonları oluşturuldu. Bu
istasyonlarda el dezenfektanları ve 3 katlı cerrahi maske çalışanlarımızın kullanımına
sunuldu.

❖ Ofis ve depomuzda, sabahları işbaşı yapıldığı anda, her çalışanın ateşi ölçülmektedir.
Ölçümlerde 37,5 dereceyi aşan ateş bildirimi ile karşılaşıldığı takdirde personel,
kesinlikle işyerlerimize alınmamakta ve sağlık kuruluşuna gönderilmektedir.

❖ Tüm personelimize işyeri hekimi tarafından Corona hakkında bilgilendirme ve hijyen
eğitimleri verilmektedir.

❖ Tüm personelimize sınırsız maske ve dezenfektan temin edilmekte olup her bir ofis
masasında kolonya bulundurulmaktadır.



❖ Tüm ofis masaları, yazıcı ve bilgisayarlar günlük dezenfektan ile temizlenmektedir.

❖ Tüm personelin kendi bardağını getirmesi yada tek kullanımlık bardakların
kullanılmasını sağladık.

❖ Tüm çalışanlarımızın bilgi ve eğitiminden faydalanabileceği İşyeri hekimi ve İşyeri
Hemşiresi istihdam edilmekte olup, Hemşire sürekli , İşyeri Hekimi ise haftanın en az 2
gününü işyerlerimizde geçirmekte ve gerekli bilgilendirme ve muayeneleri tesisimizde
kurulu revirimizde gerçekleştirmektedirler.

❖ Parmak okuyucu cihazların önünde oluşabilecek sırada sosyal mesafenin korunması
için yer stickerları ile bekleme alanları belirlendi.

❖ Parmak okuyucuların hemen yanında hijyen istasyonları kurularak parmak okuma
işlemi sonrası kişisel dezenfektasyon sağlanması için gerekli malzemeler temin
edilmiştir.

❖ Tüm ofis ve depo çalışanları toplu taşıma kullanmaması için gerekli servis araçları ve
şirket araçları tahsis edilmiştir.



UYARICI VE HATIRLATICI AFİŞLER ASILDI



SABAHLARI TÜM ÇALIŞAN PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLMEKTEDİR.



YEMEKHANEMİZDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER ;



❖ Yemek firmasından, kalite ve hijyen evraklarının tamamı temin edildi.

❖ Benmari sisteminin dezenfekte edildiğine dair belgeler firmadan temin
edildi.

❖ Yemek dağıtan personelin hijyen eğitimi, İSG eğitimi gibi belgeleri temin
edildi.

❖ Yemek dağıtan personelin önlük, tek kullanımlık bone, eldiven ve maske
kullanması sağlandı.

❖ Yemekhanede uyulması gereken hijyen kuralları konusunda tüm personele
bilgi ve eğitim verildi.

❖ Yemekhanedeki oturma kapasitesi, dönüşümlü olarak aynı anda yemeğe
çıkan personellerin sayısından daha fazla planlandı.

❖ Tüm su sebillerimizi dezenfektan işlemleri tamamlandı.



❖ Yemekhanede kullanılan tuz, karabiber, mayonez, ketçap gibi ürünlerin tek
kullanımlık ve küçük paketler halinde temini sağlandı.

❖ Personelin kullanacağı çatal, kaşık ve bıçaklar paketli olarak hazırlanması
sağlandı.

❖ Ekmekler, tekli paketlerde sunuldu.

❖ Sürahilere su dolumunun, tek bir kişi tarafından, eldiven ve maske kullanılarak
yapılması sağlandı.

❖ Tek kullanımlık bardaklarla su içilmesi için bardak temini yapıldı.

❖ Yemek masalarının ve sandalyelerin her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi
sağlandı.

❖ Yemek sırasında sosyal mesafe kuralı hatırlatıcı yer stickerları hazırlandı.

❖ Yemekhanedeki klimaların bakımları yaptırıldı.

❖ Yemekhanenin her gün iki kez havalandırılması sağlandı.



YEMEKHANEMİZDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER ;

PERSONEL SERVİSLERİNDE 
ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER ;



❖ Servis firmasından şoförlerin hijyen eğitimi aldığına dair belge istendi.

❖ Şoförlerin ve çalışanların maske takması zorunlu hale getirildi.

❖ Servislerin her hafta dezenfektan makinesi ile temizlenmesi sağlandı.

❖ Servislerimizde sürekli dezenfektan, kolonya ve maske bulundurulması
sağlandı.

❖ Maskesiz kimsenin servise alınmaması sağlandı.

❖ Servis kapasitelerinin %100 dolulukla hareket etmemesi için ek servisler
hazırlandı.

❖ Servislere maske takılması ve hijyen kuralları ile ilgili hatırlatıcı afişler
hazırlandı.

❖ Servislerde klima kullanımı yasaklanarak camlar açık şekilde yolculuk
yapılarak havalandırılması sağlandı.



TUVALETLERDE  ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER ;



❖ Tuvaletlerde temizlik planlaması yapıldı. Günlük temizlik sayısı iki katına 
çıkarıldı.

❖ Tuvalet kağıtları ve kağıt havluların eksiksiz olarak bulundurulması için ek 
tedbirler alındı.

❖ Temizlik çizelgesi hazırlandı.

❖ Tuvaletlerde antibakteriyel sabunlar tercih edildi.

❖ Tüm tuvaletlerin haftada iki kere dezenfektan makinesi ile dezenfekte 
edilmesi sağlandı.

❖ Katlardaki aktif tuvalet sayısı maksimuma artırıldı, ilave lavabolar yapıldı.



İŞE ALIM SIRASINDA ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER ;



❖ Henüz işe alma aşamasında tedbirlerimize başlıyoruz.

❖ Mülakat öncesi adayların ateşini mutlaka ölçüyoruz.

❖ Adayları mülakata kesinlikle maskesiz almıyoruz.

❖ Görüşmeye gelen adayların kolonya yardımı ile ellerini dezenfekte
etmelerini sağlıyoruz.

❖ İşbaşı yapacak personelden röntgen, EKG, hemogram, kan şekeri, göz ve
işitme testi gibi tahlil ve testleri içeren çok detaylı bir sağlık raporu alıyoruz.

❖ İşe başlayan bütün personelimize Corona Virüs ile ilgili özel bir eğitim
veriyoruz.

❖ 14 Altın kuralını hatırlatıyor ve uymaları için uyarılarda bulunuyoruz.

❖ İşbaşı yapacak personellere Corona Virüs ile ilgili tedbirlerimizi hatırlatıyor
ve bu tedbirlere uyacağına dair taahhüt alıyoruz.

❖ Herhangi bir hastalık belirtisi gözlemlediğinde, bizlere bilgi vermesini
mecbur kılıyoruz.



ÜRÜNLERİN DEPOLAMASI SIRASINDA 
ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER ;



❖ Firmalardan gelen koliler önce dezenfektan sıvı ile dezenfekte edilip,
sonrasında 2 saat kadar havalandırılmaktadır.

❖ Raflara yerleştirilen tüm ürünler her hafta 2 kere dezenfektan sıvı ile
dezenfekte edilmektedir.

❖ Mal karşılama personelleri kolileri eldivenle teslim almakta ve sık sık
eldivenlerini değişmektedir.

❖ Tüm depo çalışanları maske ile çalışmakta ve sosyal mesafelerine dikkat
etmektedir.

❖ Sevkiyatı yapılan ürünlerin araçlara yüklenmesi aşamasında eldiven
kullanılmaktadır.

❖ Okullara ürün teslimatı maskeli ve eldivenli personeller tarafından
yapılmaktadır.



İADE ÜRÜNLERDE ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER ;



❖ İade alınan tüm ürünler, (kitap, kırtasiye ve kıyafet ürünleri) maskeli ve
eldivenli iade personeli tarafından teslim alınmaktadır.

❖ Tüm ürünler, ozonlama odasında 15 dakika süresince ozon gazı ile
dezenfekte işleminden geçirilmektedir.

❖ Dezenfekte olan ürünler 2 saat kadar havalandırıldıktan sonra tekrar
paketleme yapılmaktadır.

❖ Ürünlerin bulunduğu raflar her hafta 2 kere dezenfekte makinesi ile
dezenfekte edilmektedir.



DİĞER ÖNLEMLER ;
❖ Personeller arasında Covid19 Komitesi kurulup her 10 kişiye bir sorumlu düşecek şekilde görevlendirme yapılmıştır

❖ Covid19 ile ilgili eğitimler verilmiştir. Belirtileri olan personeller mümkünse işbaşı yapmadan sağlık kuruluşuna
yönlendirilmektedir. Sonuçları çıkana kadar evinde karantinada kalması istenmekte, işbaşı yaptırılmamaktadır

❖ Önlem amaçlı olarak, testleri negatif çıkan personellerin, 3 gün daha evde kalmaları sağlanmaktadır.

❖ Bir arada çalışmak zorunda olan personellerimizin mümkün olduğunca aynı servisi kullanacak personellerden
oluşturulması sağlanmaktadır. Böylece bir vaka durumunda temasta olan çalışan sayımızı azaltmayı hedefliyoruz

❖ İki ayrı kat planında ve vardiyalı olarak çalışarak yine personeller arası teması azaltmayı hedeflemiş bulunuyoruz

❖ Testleri pozitif çıkan personel olursa en az 14 gün evde karantinada kalması planlanmıştır. 14 günün sonunda
test yapılması istenecek ve test sonuçlarına göre hareket edilecektir.

❖ Testleri pozitif çıkan personel olması durumunda kendisi ile temasa geçmiş diğer personeller hemen tespit
sağlık kuruluşuna sevk edilecek ve test yapılması istenecektir.

❖ Tüm personelin kendinde Corona Virüs ile ilgili belirtileri görmesi halinde İnsan Kaynakları Yöneticisine bilgi vermesi
mecburidir.



Sağlıklı Günler Diler

OKUL SEPETİ
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