PRESTİJ TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İŞYERİ ÇALIŞMA TALİMATI
Tarih: 3 Haziran 2020
Değerli Çalışanlarımız,
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle işyerlerinde uyulması zorunlu tedbirlerle
ilgili olarak, T.C. Sağlık Bakanlığı 1 Haziran 2020 tarihinde Bilimsel Danışma Kurulu’nun “Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi”ni yayımlamıştır.
Bu çerçevede Covid-19 virüsünün etkilerini minimize etmek ve salgına yakalanma riskini azaltmak
amacıyla alınacak aşağıda belirtilen tedbirlere uyulması ve kişisel olarak alınması gereken
önlemlerin hassassiyetle uygulanması, hepimizin sağlığı için çok önemlidir.
• İşyerinde Alınacak Önlemler:
1. İşyerimizin görünür yerlerine Covid-19 kapsamında alınması gereken önlemler ilgili afişler
asılmalıdır.
2. İşyerimizde giriş ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
3. İşyeri, her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenecek; sık dokunulan yüzeyler temizlik
sonrası (1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ile ve tuvaletler 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) ile ve klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun
olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkol ile dezenfekte
edilmelidir.
4. Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasının sağlanması; Temizlik
sonrasında personelin maske ve eldivenlerinin çıkarıp kapaklı çöp kutusuna atması ve
ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması konusunda bilgilendirilmesi
5. İş yerlerinin kapı ve pencerelerinin açılarak sık sık havalandırılacak ve havalandırma
sisteminin bakımı ve filtre değişimleri yapılacaktır.
• Tüm Personel Tarafından Uyuması ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Ofis ve bürolarımızın kapalı ortamlar olması itibarıyla, ofis içinde asılan, COVID-19
kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişlerdeki (el yıkama, maske kullanımı ve iş
yeri içinde uyulması gereken kurallar) uyarılara tamamen uyulması zorunludur.
2. İş yeri içinde bulunan el antiseptiği gün içinde gerektiğinde ve sıklıkla kullanılmalıdır.
3. Kullandığınız bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek
dezenfekte edilmelidir.
4. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri farketmeniz halinde, o gün işe
gelmemeli ve en yakın sağlık kuruluşuna giderek sağlık raporunu şirketimize acilen
ulaştırılmak zorundadır. Yukarıdaki belirtiler işyerinde çalışırken gelişmesi durumunda,
acilen en yakın sağlık kuruluşuna giderek sağlık raporunu işyerine acilen ulaştırılması
gerekmektedir.

5. İşyerinde bulunduğunuz sürece kuralına uygun maske takılması, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği
kullanılmalıdır.
6.

Mesai başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerinizin 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanması
zorunludur.

7. Personel dinlenme alanlarında, en az 1 metrelik sosyal mesafe kurallarına riayet edilmelidir.
• İşyeri Ziyaretçilerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
1. Müşteriler iş yerine tek başlarına girmelidir. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları
özendirilmelidir.
2. Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması sağlanmalıdır.
3. İş yerine misafir alınmamalıdır.
4. İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı yapılmamalıdır.
5. Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen
kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır.
6. Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya
kullanılmalıdır.
7. Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumalıdır.
8. Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. İş yerleri ve genel olarak toplum
içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için
maske bulundurulmalıdır.
9. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı, dokunmaları
durumunda el antiseptiği kullanmalıdır.
10. Kargo teslimat personeli, işyeri içerisine alınmamalı, tüm teslimatlar işyeri girişinde bir
dolapta tutulmalıdır; kargo paketleri açılırken eldiven kullanılması zorunludur.
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