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İş yerinde COVID-19 şüphesi olan ya da COVID-19
hastası olduğu doğrulanmış kişiler olması
durumunda davranış şekilleri
artegorov3@gmail – stock.adobe.com

Çalışanların kuru öksürük, ateş ve daha önce bilinmeyen nefes alma zorlukları gibi
semptomlar göstermesi durumunda doğru şekilde davranmak çok önemlidir:
Lütfen aşağıdaki önlemleri alın:
• Çalışanların işyerine (inşaat alanı, ofis, temizlik malzemeleri) gelmemesini ya da iş
yerinden derhâl ayrılmasını sağlayın. Çalışanlar iletişim kurarken kişisel mesafeye
dikkat etmeli ve maske takmalıdır.

• İş yeri doktoruna görüşün, aile doktoruna ya da sorumlu sağlık çalışanlarını
arayın (İhtiyacınız olan bilgilere https://tools.rki.de/PLZTool/ adresinden
erişebilirsiniz).

İş yerinde aşağıdaki önlemler alınmalıdır:
• İlgili kişinin çalışma alanının tüm yüzeylerini yüzey aktif madde ya da alkol içeren
temizlik maddeleri ile nemli bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda
temizlik görevlisinin korunmasına özen gösterilmelidir.

• İlgili kişinin bulunduğu odanın pencereleri tamamen olacak şekilde 30 dakika
açık bırakılmalıdır.

• Şüphe duyulması halinde Gönderilmiş İşçi Yasası kapsamı uyarınca hangi çalışanın
ilgili kişinin yakınında olduğunu takip ettiğinizden emin olun.

Çalışanlarınızla birlikte, şirkette veya inşaat alanlarında korona virüs enfeksiyon riskini
en aza indirmek için birçok şey yapabilirsiniz:

Erken bilgilendirme yapın ve organize olun:
• Duruma uyarlanmış uygun bir risk değerlendirmesi yapın. İnşaat sahibinin ya da

güvenlik ve sağlık koruması koordinatörünün (SiGeKo) gerekliliklerine uygun bir şekilde
ilerlendiğinden emin olun.

• Çalışanlara COVID-19 hastalığının belirtileri ve gerekli davranış kuralları hakkında
bilgi verin ve bunu belgeleyin.

• Mesafe gerekliliklerine uyulduğundan emin olun. Mesafenin mümkün olmadığı
durumlarda maske kullanımına dikkat edin.

• Gerekirse, hijyen kurallarına uyulabilmesi için ilave el yıkama olanakları
(akan su, sabun, tek kullanımlık havlular) geliştirin.

• Birbirinizle ve üçüncü taraflarla teması mümkün olduğunca azaltın.

• Veri gizliliği yönetmeliklerine uygun bir şekilde temassız olarak ateş ölçümü
•
•
•
•

desteklenebilir.
Her bir iş yeri veya inşaat alanı için çalışanların iletişim bilgilerini içeren günlük katılım
listeleri tutun, bu şekilde Korona enfeksiyonu şüphesi olması durumda kimin kim ile
temas halinde bulunduğu tespit edilebilir.
Daha önceden uygun bir şekilde oluşturulmuş listeler tutun.
Üçüncü taraflarla (tedarikçiler, bina sahibi temsilcileri, vb.) temas halinde
bulunulmaması dikkat edin.
Yardıma veya tavsiyeye ihtiyacınız olursa şirket doktorunuza başvurun.

Daha geniş bilgilere www.bgbau.de/coronavirus adresinden erişebilirsiniz
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