
 
 
 

TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ COVID-19 ÖNLEMLERİ 

 

Türkiye Madenciler Derneği üye şirketlere tavsiye niteliğinde olan  COVID-19 ile mücadele rehber 

dökümanı aşağıdaki gibidir.  

 

ÇALIŞAN / TOPLUM SAĞLIĞI ÖNLEMLERİ 

 Şirket/Bölge/İşletme “Kriz Yönetim Planı” kapsamında Kriz ekibinin krizi yönetmek üzere rol 

alması. 

 Kriz seviyelerinin oluşturularak , her seviyede yapılacakların belirlenmesi. 

Örnek; 

o YEŞİL SEVİYE : İşletmenin bulunduğu ilde herhangi bir vaka olmaması 

o MAVİ SEVİYE : İşletmenin bulunduğu ilde vaka olması 

o KIRMIZI SEVİYE : İşletme çalışanlarında ve/veya aile bireylerinde vaka olması 

Veya 

 DSÖ Risk Seviyesi Bulgular 

Seviye 1 Düşük  Bir Ülkede Çıkması 

Seviye 2 Yüksek  Birden Fazla Ülkede Çıkması 

Seviye 3 Çok Yüksek  Küresel Boyutta Yayılım,  

 Uçuşların İptal edilmesi. Ülke Bazında Karantina uygulamaları. 

 Ülkemizde görülmesi. 

Seviye 4 Çok Yüksek  Ülkemizde etkinin artması,  

Seviye 5 Çok Yüksek  Ülkemizde Şehirlerin karantinaya Alınması. 

 

 Krizin ülke ve dünya ölçeğinde doğru kaynaklardan günlük takibinin sağlanması ; 

o Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları ve Covid-19 Bilim kurulu açıklamalarını 

takip ediniz. 

o Sağlık Bakanlığı Seyahat Sağlığı tarafından Dünya Sağlık Örgütü ile eşzamanlı yayınlanan 

bildirimleri lütfen aşağıdaki linklerden takip ediniz.  

 https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/koronavirus 

 https://www.seyahatsagligi.gov.tr/Site/KoronaVirusKorunma  

o Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan durum raporlarını aşağıdaki linkten takip 

edebilirsiniz 

 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-

reports 
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 İşletmenin faaliyette olduğu il/bölgede yerel sağlık altyapısı araştırılarak , vaka olması durumunda 

alınacak aksiyonların planlanması. 

 

BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ; 

o COVID-19 bilgilendirme afişleri hazırlanarak çalışanların görebileceği yerlere asılması.  

o Lavabo/ Tuvaletlere el yıkama konulu afişler asılması. 

o Tüm çalışanlar için hem kendileri hem de aile bireylerinin konu hakkında farkındalıklarını 

arttırmak amacı ile  el broşürleri hazırlanarak dağıtılması. 

o Çalışanlara bilgilendirme toplantıları yapılması ve mümkünse günlük SMS bilgilendirme 

yapılması. 

o Eğer mevcutsa personel servislerinde ve işletmedeki monitörlerde COVID-19 

bilgilendirme videolarının gösterilmesi. 

 Yurtdışı seyahatlerin durdurulması 

 Yurtdışından gelen çalışanların 14 gün süre ile idari izinli sayılması. 

 Yurtiçi ve yurtdışı ziyaretçilerin durdurularak işletmeye kabul edilmemesi. 

 Yurtiçi toplu ulaşım araçlarının zaruri haller dışında kullanılmaması konusunda bilgilendirme 

yapılması. 

 Çalışanların hastalık belirtilerini göstermesi halinde sürecin takibinin İşyeri Hekimi tarafından 

yapılması.Bu konuda izlem yöntemi oluşturulması ve İşyeri Hekimi tarafından takibi. 

 Çalışanların yurtdışından gelen biriyle teması olması durumunda işyeri hekiminin 

bilgilendirilmesi. 

 Mevsimsel grip ve soğuk algınlığı yaşayan personelin sahalara girişine mesade edilmemesi, 

 55 yaş üzeri ve/veya riskli gruptaki (Kanser, Solunum Yetmezliği, Hamile,bağışıklık problemi vb.) 

çalışanların belirlenerek evden çalışmaları sağlanması. 

 Toplantıların Telekonferans olanakları kullanılarak gerçekleştirilmesi. 

 İşbaşı İSG eğitimi dışındaki eğitimlerin sınırlandırıması/durdurulması. 

 Evden çalışma yapabilecek personelin belirlenerek bu şekilde çalışabilecek personelin evden 

çalışmaya yönlendirilmesi. 

 Bina ve Kapalı Alanların ve ortak alanların , merdiven korkulukları, tuvaletler, kapı tutacakları vb. 

alanların dezenfeksiyonu ve bu işlemin gerçekleştirilmesi için hijyen ekiplerinin oluşturulması. 

Bunların eğitilmesi ve gerekli kişisel koruyucuların ve ekipmanların yedekli şekilde temin edilmesi. 

 Yemekhane, ofisler, toplantı odaları vb. yerlerde el dezenfektanların bulundurulması. 

 Soyunma odaları ve yatakhane gibi alanların sık periyotlar ile dezenfeksiyonunun sağlanması 

 Sosyal alanlardaki aktivitelerin sınırlandırılması/kaldırılması 

 Asansör kullanımının sınırlandırılması. 

 Servis araçlarının her kullanım sonrası dezenfeksiyonunun yapılması. 

 Şirket içi ortak kullanımda olan araçların periyodik dezenfeksiyonunun sağlanması. Kullanıcılara 

kişisel dezenfektan verilmesi 



 
 

 İşbaşı ve vardiya toplantılarının mümkünse geniş ve açık alanlara alınması,  

 Saha girişlerinde ateş ölçer ya da termal kameralar yardımı ile vücut sıcaklığı monitorizasyonu 

 Ziyaretçi ve tedarikçileri ile temasta olan güvenlik personelinin kişisel maske/eldiven kullanması  

 Depo, yemekhane çalışanları gibi çok fazla kişi ile teması olan çalışanların maske/eldiven 

kullanımının sağlanması. 

 Maskelerin için ayrı atık toplama noktaları belirlenmeli ve kullanılmış maskelerin buralarda 

toplanması sağlanmalıdır.  

YEMEKHANE ÖNLEMLERİ 

o Yemekhane kullanımının periyotlara bölünerek yoğunluğun azaltılması 

o Masalara çapraz düzen oturumun sağlanması 

o Kullanılan çatal,kaşık,bıçakların tek kullanımlık poşetlerde servis edilmesi. 

o Porsiyon salata dağıtımına geçilmesi ye da salata dağıtımından tek personelin 

görevlendirilmesi 

o Sürahi ve bardakların kaldırılarak tek kullanımlık bardak ve sulara geçilmesi. 

o Poşetli ekmek dağıtımına geçilmesi. 

o Baharatların kaldırılarak tek kullanımlık poşet baharatlara geçilmesi 

İŞ SÜREKLİLİĞİ ÖNLEMLERİ 

 Salgın kapsamında kullanımı artacak ve kritik önem taşıyan malzemelerin listesinin oluşturulması. 

 Özellikle FFP2 ya da FFP3  Maske, Dezenfektan vb malzemelerin tedarik sürecinin planlanması. 

 Salgının hammadde tedariği üzerindeki etkilerinin izlenmesi. 

 Salgının ürün satışı üzerindeki etkilerinin izlenmesi. 

 Salgının büyümesi riskine karşı maden kapatma planlarının oluşturulması, olası durumlada 

madenlerin izole edilebilmesi için kritik görevlerdeki personellerin belirlenmesi. 

 Uzaktan çalışma altyapısının gözden geçirilmesi ve gerekirse IT altyapısının uygun hale getirilmesi. 

 Özellikle işe gelemeyen mavi yaka çalışanların artması olasılığına karşın çoklu yetkinlikleri olan 

personelin belirlenerek kritik faaliyetlerin devamının sağlanması için çalışma yapılması.  

 


