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Korona virüs salgını esnasında şantiyelerde hijyenik kurallara uyulmasıyla alakalı 
kısa başvuru yardımı 

Şantiyelerin tuvaletlerle, mola ve elbise değiştirme odalarıyla donatılmasıyla ilgili asgari 
standartlar çalışma yeri tüzüğünde ve çalışma yerleriyle ilgili kurallarda (ASR A4.1) belirlenmiştir. 
Bu kurallar Korona virüs salgını esnasında da geçerlidir. Buna ilaveten salgın nedeniyle sıkılaşan 
düzenli temizlik kuralları da söz konusudur. Korona virüs salgınından kaynaklanan enfeksiyon 
riski devam ettiği sürece burada TRBA 500 uygulanacaktır. Takip eden kısa başvuru yardımı size, 
şantiyeniz için ilgili kuralları tespit etmenizde ve uygulamanıza yardımcı olacaktır.

İnşaat alanı ile ilgili detaylar 

Aynı anda toplan çalışan sayısı: 

Erkek: 

Kadın:  

Başlangıç: Bitiş: (Süre: ) 

Temizlik 
yerleri 

Temizlik yerlerini 
genel olarak kullanan 
maksimum çalışan 
sayısı 

Yıkama 
yerleri 

Duş 
alanları 

Tuvaletler/
Pisuvarlar 

Seçim 

İnşaat alanında ayrı 
zamanlarda her 
cinsiyetten en fazla 
6 çalışandan fazla 
olmadığı sürece 
ortak kullanıma  
(k + e) izin verilir. 

≤ 5 1 0 1* 

6 - 10 2 0 1* 

11 - 20 3 1 2 

21 - 30 5 1 3 

31 - 40 7 2 4 

41 - 50 9 2 5 

51 - 75 12 3 6 

76 - 100 14 4 7 

her bir sütun için 
30 adet daha 

+3 +1 +1

*Erkek çalışanlar için 1 adet erkek pisuvar tavsiye edilir
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    Tuvaletler için temel gereklilikler Seçim 

Tuvaletler çalışma alanlarına yakın olmalıdır. Yakın tanımı şu şekildedir: 

• Aradaki mesafe 100 m’yi geçmemelidir ya da,  

• Mesafeyi kat etmek için gereken süre 5  
dakikayı aşmamalıdır (inşaat alanının koşullarına bağlı olarak) 

 

Tuvalet kâğıdı bulundurulmalıdır  

Kişisel koruyucu ekipmanların bırakılması için tuvaletlerin  
dışında gerekli alanlar 

 

 
 
 

         Bağlantısız tuvalet kabini kullanımı 

Aşağıdaki kriterler yerine getirildiği taktirde bağlantısız bir  
mobil tuvalet kabini yeterlidir: 

Seçim 

≤ İnşaat alanında aynı anda ve art arda 2 haftadan az vadede 
faaliyet gösteren 10 çalışan 

 

Günlük kullanımlarda tuvalet kabininin günlük şekilde temizlenmesi  

15 Ekim - 30 Nisan arası tuvalet ısıtılabilir  

Tuvaletlerin hemen yakınında el yıkama yerleri 

• borudan/tanktan akan su 

• kapalı su tahliye sistemi (kanalizasyonda/tankta) 
 

 

Ellerin hijyenik gerekliliklere uygun olarak sıvı sabun ve tek 
kullanımlık havlularla temizlenmesi 
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Temizlik yerlerinin 
TRBA 500’e 
uygun olarak 
temizlenmesi 

Gerekli  
boşluk 

Temizlik 
ajanı/Gerekirse 
dezenfektan: 

Temizleme: 

 

Lavabo 

(Islak bezle, 
gerekirse 
dezenfekte ederek 
silme yöntemi) 

 

Günlük olarak ya da 
gerektiğinde 
  

 Tanım: 
 

_______________ 

  

 

Tuvaletler 

(Islak bezle, 
gerekirse 
dezenfekte ederek 
silme yöntemi) 

 

Günlük olarak ya da 
gerektiğinde 
  

 Tanım: 
 

_______________ 

  

 

Yüzeyler  

(Islak bezle,  
(ya da nemli) 
gerekirse 
dezenfekte ederek 
silme yöntemi) 

 

Günlük olarak ya da 
gerektiğinde  

 

Tanım: 
 

_______________ 
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Dinlenme odaları  

 

Dinlenme odaları gerekli mi? 

İnşaat alanlarında çalışanlar için ASR A4.3, Nokta 4.1, Paragraf 3*) uyarınca gerekliliklerin genel 
olarak karşılanmasından dolayı dinlenme odası ya da dinlenme alanının bulunması gerekmektedir. 

*) Güvenlik ya da sağlık esaslarının gerektirmesi halinde çalışan sayısına bakılmaksızın dinlenme 
odası ya da dinlenme alanının bulunması gerekmektedir. (ASR A4.2, Nokta 4.1 Paragraf.3) 
 

  Dinlenme odaları gereklilikleri karşılanmıştır 

İnşaat alanı araçları, konteynerler veya mevcut 
binalardaki odalar veya alanlar. 

Tanım: _____________                            

 

Oda alanı ≥ 6m2  

Zemin alanı ≥ 1 m2 aynı anda mevcut bulunan çalışanlar  
içinmasa ve sandalye de dâhil olmak üzere 

 

Net tavan yüksekliği ≥ 2.30 m  

Aydınlatma ≥ 200 lx  

Mola sürelerinde oda sıcaklığı ≥ +21° C  

Havalandırılabilir oda  

Temizlenmesi kolan envanter  

Kapaklı çöp kutusu  

 

TRBA 500 
uyarınca  
temizlik 

Gerekli  
boşluk 

Temizlik 
ajanı/Gerekirse 
dezenfektan 

Temizleme: 

Yüzeyler: 

Zeminler, çalışma 
yüzeyleri (masalar 
gibi), diğer temas 
yüzeyleri 

(kapı kolları gibi) 
(Islak bezle, (ya da 
nemli) gerekirse 
dezenfekte ederek 
silme yöntemi)  

 

Günlük olarak ya da 
gerektiğinde 
 
 
 

Tanım: 

 

 

_______________ 
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Soyunma odaları 

 

Soyunma odası gerekli mi? 

İnşaat alanlarında, dinlenme odalarında kıyafet değiştirmek içi, iş kıyafetleri ve kişisel kıyafetlerin 
birbirinden ayrı şekilde saklanması için uygun dolapların olmaması halinde soyunma odaları 
gereklidir. (ASR A4.1, Nokta 8.5) 

 

        Soyunma odaları için gereklilikler karşılanmıştır 

Kişi başına 0,5 m²  

Kişi başına her biri 30 x 50 x 180 cm boyutlarında olmak  
üzere 2 adet dolap 

 

4 kişi için 1 sandalye  

 
 

TRBA 500 
uyarınca  
temizlik 

Gerekli  
boşluk 

Temizlik 
ajanı/Gerekirse 
dezenfektan 

Temizleme: 

Yüzeyler: 

Zeminler, çalışma 
yüzeyleri (masalar 
gibi), diğer temas 
yüzeyleri 
(kapı kolları gibi) 

(Islak bezle, (ya da 
nemli) gerekirse 
dezenfekte ederek 
silme yöntemi) 

 

Günlük olarak ya 
da gerektiğinde 
 
  

Tanım: 
 

_______________ 
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Kişisel hijyen 
içinönlemler 

Nasıl?  Ne zaman? 

1. El temizliği Sabunluktan sıvı sabunu alın, ıslak 
ellerinize uygulayın ve yaklaşık 20-
30 saniye boyunca ellerinizi ovun, 
iyice durulayın ve tek kullanımlık 
havlularla dikkatlice kurulayın. 

• Elleriniz kirlendikten sonra 

• Tuvaleti kullanmadan önce 
ve kullandıktan sonra 

• Molalardan önce ya da 
yiyeceklere dokunmadan 

2. Cilt koruması  
ve cilt bakımı 

Ürünü şişeden ya da tüpten aldıktan 
sonra ellerinize masaj yaparak 
uygulayın. 

• Kirlenmeye ya da ıslanmaya 
neden olacak şekilde 
çalıştıktan sonra 

• Elleri yıkadıktan sonra 

• Günde birkaç kez 

3. Hijyenik el 
dezenfeksiyonu 

Dağıtıcıdan yeterli miktarda 
dezenfektan (yaklaşık 3-5 ml) alın 
ve yaklaşık 30 saniye kuru 
ellerinize uygulayın. 

Su kullanmayın. 

Potansiyel olarak bulaşıcı veya 
mikrobiyel olarak kontamine olmuş 
materyal veya yüzeylerle (Vücut 
salgıları veya kan, kirli tuvalet 
koltukları veya benzeri gibi) temas 
ettikten sonra. 

 

Uygun el temizliği: www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-
suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/ 

 

 

 

        Tarih:  

 

-------------------------------------------------   --------------------------------------------- 
Şirket/Damga       İmza 

 

 

https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/
https://www.bgbau.de/service/angebote/medien-center-suche/medium/plakat-infektionen-vorbeugen-richtiges-haendewaschen-schuetzt/

	Anzahl gesamt: 
	Anzahl männlich: 
	Anzahl weiblich: 
	Beginn: 
	Ende: 
	Dauer: 
	Sanitäranlage Checkbox 1: Off
	Sanitäranlage Checkbox 2: Off
	Sanitäranlage Checkbox 3: Off
	Sanitäranlage Checkbox 4: Off
	Sanitäranlage Checkbox 5: Off
	Sanitäranlage Checkbox 6: Off
	Sanitäranlage Checkbox 7: Off
	Sanitäranlage Checkbox 8: Off
	Sanitäranlage Checkbox 9: Off
	Anforderung an Toiletten 1: Off
	Anforderung an Toiletten 2: Off
	Anforderung an Toiletten 3: Off
	Anforderung an Toiletten 4: Off
	Anschlussfreie Toilettennutzung 1: Off
	Anschlussfreie Toilettennutzung 2: Off
	Anschlussfreie Toilettennutzung 3: Off
	Anschlussfreie Toilettennutzung 4: Off
	Anschlussfreie Toilettennutzung 5: Off
	Anschlussfreie Toilettennutzung 6: Off
	Wann gereinigt? Waschbecken: 
	Durch wen gereinigt? Waschbecken: 
	Durch wen gereinigt? Toiletten: 
	Wann gereinigt? Toiletten: 
	Wann gereinigt? Flächen: 
	Durch wen gereinigt? Flächen: 
	Festlegung: 
	Festlegung_2: 
	Festlegung_3: 
	Festlegung_1: 
	Anforderungen an Pausenräume 1: Off
	Anforderungen an Pausenräume 2: Off
	Anforderungen an Pausenräume 3: Off
	Anforderungen an Pausenräume 4: Off
	Anforderungen an Pausenräume 5: Off
	Anforderungen an Pausenräume 6: Off
	Anforderungen an Pausenräume 7: Off
	Anforderungen an Pausenräume 8: Off
	Anforderungen an Pausenräume 9: Off
	Durch wen gereinigt? Flächen 2: 
	Wann gereinigt? Flächen 2: 
	Festlegung_4: 
	Anforderungen an Umkleidekabine 1: Off
	Anforderungen an Umkleidekabine 2: Off
	Anforderungen an Umkleidekabine 3: Off
	Wann gereinigt? Flächen 3: 
	Durch wen gereinigt? Flächen 3: 
	Festlegung_5: 
	Datum: 
	Firma  Stempel: 


