Çalışanlar için Covid-19
Protokolü

Ofise Geri Dönme Zamanı
Aylarca ayrı kaldığımız ofisimize geri dönüyoruz. Ancak bu süreçte
bizler için herşeyden önemli olan senin ve iş arkadaşlarının sağlığı..
Yeni normalle beraber ofisimizde yeni normal ofise dönüştü. Biz senin
için tüm sağlık ve hijyen önlemlerini aldık.
Tabi ki senin de bizlere destek olman gerekiyor. Aşağıdaki maddeleri
yeni hayatının bir parçası haline getirip dikkat ederek kendini, aileni ve
arkadaşlarını bu hastalıktan koruyabilirsin.
Şimdiden özverin için teşekkür ederiz.

Daha sağlıklı, mutlu ve üretken çalışmalar dileriz.
Peoplise Ekibi

İşe Gelmeden Önce
• 65 yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük ve kronik akciğer hastalığı, astım,
KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer
hastalığınız varsa ilebağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan çalışanların
bölüm yöneticileri, insan kaynakları ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde
evden / uzaktan çalışmaya devam etmelidir.
• Eşinde veya çocuğunda benzer sağlık sorunları bulunanların ve sağlığı risk
altında olabilecek engelli çalışanların; Departman yöneticileri, insan
kaynakları ve işyeri hekiminin bilgisi dahilinde evden / uzaktan çalışmaya
devam etmeleri ve işyerine gelmemelidirler.
• COVID-19 teşhis edilen çalışanların işe dönmeleri için tedavilerinin
tamamlanması, son 2 test sonucunun negative çıkması ve 14 gün evde
izolasyon sürecinin tamamlanması sonucu işyeri hekiminin muayenesinin
ardından çalışanın işbaşı yapması değerlendirilmelidir.
• Yurtdışı seyahat kısıtlamalarının bitişinin ardından yurtdışından Türkiye’ye
gelen veya evde yurtdışından gelen yakını bulunan çalışanların 14 gün
boyunca işyerine gelmemeleri konusunda bilinç oluşturulmalıdır.

Seyehat Kuralları
• Toplu taşımayı mümkün olduğunca az kullanın.
• Servis araçlarında maksimum %50 doluluk oranına uyulduğundan emin
olun.
• Servis araçlarında klimalar yerine doğal havalandırmanın tercih
edilmesine teşvik edin.
• Havuz araçları kullanımında arka koltukta sürücünün çaprazına oturarak
ve maske takarak seyahat edin.
• Havuz aracı geçici süreyle kullanılmamalıdır. Kullanılması gerektiği
durumda, her kullanım öncesinde direksiyona kişiye özel streçleme
yapıldığından ve koltuk kılıfı koyulmasına özen gösterildiğinden emin
olun. Gerekiyorsa talep edin.

İş Yerindeyken
• İşe gelmeden önce, sağlık durumunuza ilişkin bilgi verin.
• İşe girmeden önce güvenliğin ateşinizi ölçtüğünden emin olun. Çalışma
saatleri süresince en az 2 kere ölçüm yaptırdığınızdan emin olun.
• Ellerinizi dezenfekte edin.
• Önerilen koruyucu ekipmanları giyin. (maske ,siperlik, eldiven). Maskeler
günde en az 2 kez değiştirilmelidir.
• Maske ve diğer kişisel hijyen malzeme atıklarını, diğer atıklardan ayrı
biriktirin. Bu atıkları belirlediğimiz atık kutularına atın.
• Maske takmadan önce ve taktıktan sonra ellerinizi dezenfekte edin.
Maskesiz konuşulmamasına özen gösterin.
• Sosyal mesafe kuralları kapsamında asansör yerine merdiven kullanmayı
tercih edin. ( Bu aynı zamanda zinde hissetmeniz için de önemli..)
• 1,5 metrelik sosyal mesafenizi koruyun (iki kol uzunluğu).
• Ofis ortamındaki sosyal mesafe kurallarını uygulayın.
• El sıkışmayın. High five ve namaste bu süreçte sizi korur :)
• Ellerinizi düzenli olarak yıkayın.

• Paylaşmak arkadaşlarınızı önemsediğinizin göstergesidir. Ancak şu anda
değil… Kalem, telefon vb. Eşyalarınızı paylaşmayın.

Eve Dönüş
• İş sonrası eve gidildiğinde mümkünse ayakkabılar evin dışında bırakın.
• Eve girildiğinde hijyen kurallarına uygun şekilde ellerinizi yıkayın.
• Anahtar, cep telefonu, şarj aleti gibi sık temas edilen kişisel eşyalar mümkün
olduğunca sıklıkla dezenfekte edilmelidir.
• İş giysilerini diğer kıyafetlerden ayrı olarak en az 60 C sıcaklıkta 30 dakika süreyle
yıkanmasına özen gösterin.

