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Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında hijyen malzemesi kullanılması, temasın azaltılması
ve sosyal mesafenin sağlanmasına yönelik önlemler alındı mı?
İşe girişlerde çalışanlara yönelik temassız ateş ölçerlerle çalışanların ateşi kontrol 
ediliyor mu?
Çalışanlara yeni tip koronavirüs salgını ve hijyen kurallarına yönelik bilgilendirme 
yapıldı mı?

Bilgilendirme panolarına yeni tip koronavirüs ile ilgili bilgilendirme broşürleri ile 
görsellerin asılması sağlandı mı?
Yeni tip koronavirüs salgını dikkate alınarak mevcut risk değerlendirmesi ve acil 
durum planları güncellendi mi?
İş planlaması, yürütülen çalışmalarda asgari sayıda personel bulunacak ve çalışanlar 
arasında sosyal mesafe korunacak şekilde yapıldı mı?
Ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimlerin uzaktan eğitim ve telekonferans 
gibi yöntemlerle yapılması sağlanıyor mu?

İş elbiseleri ile harici elbiselerin temasını önlemek için gerekli önlemler alındı mı?

Çalışanlara uygun ve yeterli sayıda tek kullanımlık maske verilerek, doğru şekilde 
kullanmaları sağlanıyor mu?

Kullanılmış tek kullanımlık maskeler dış ortamdan izole bir atık kutusuna atılıyor mu?

Kullanılmış maskelerin uygun şekilde bertaraf edilmesi sağlanıyor mu?

Yeniden kullanılabilir malzemeler ve ekipmanlar dezenfekte ediliyor mu?

İstasyonun belirlenen yerlerine el antiseptiği yerleştirilerek çalışanların ve müşterilerin 
kullanması sağlanıyor mu?

Ellerin yüz bölgesine temas ettirilmemesi yönünde uyarılarda bulunuluyor mu?

Her bir benzin pompası ve ilgili aksamlarının birden fazla çalışanın kullanımının engellenmesi 
ve mümkünse bir çalışan tarafından kullanılması konusunda planlama yapılıyor mu?

Ortak kullanım alanları ile pompa ve dispenser gibi sık temas edilen ekipman 
yüzeylerinin temizliğine ve dezenfeksiyonuna  dikkat ediliyor mu?
Enfekte olduğu doğrulanmış çalışanın ayrılmadan önce çalıştığı, temas ettiği alanları 
tespit edilip dezenfekte ediliyor mu?
Benzin istasyonu içinde araç ve insan yoğunluğunun oluşmasını engellemek amacıyla 
tra�k akışının düzgünce sağlanabilmesi için gerekli yerlere uyarı işaretleri koyuldu mu?

İstasyonun büyüklüğüne uygun sayıda müşteriyi, sosyal mesafe gözetilerek konulan 
işaretleme ve şeritler yardımıyla ödeme noktasına alınması sağlanıyor mu?

Müşterilerin ödemeleri için temassız işlem seçeneği sunuluyor mu?

İstasyonda, tuvalet ve lavabolarda yeterli miktarda hijyen malzemesi 
bulunduruluyor mu? 
İstasyonda, tuvalet ve lavaboların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının 
uygulanmasına dikkat edilmesi ve buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi sağlanıyor mu?

İstasyonda temassız çöp kutularından yararlanılıyor mu?

Tuvalet ve lavabolarda kullanılan tuvalet kağıtları ile kurulama havlularının; sensörlü 
havlu dispenseri ile içten çekmeli tuvalet kağıdı vericileri ile sağlanıyor mu?
Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personel kişisel hijyenlerine özen 
gösteriyor mu?
Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinalarının kullanılmaması, çalışanlara 
kapalı şişelerde su temin edilmesi sağlanıyor mu?
Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikayeti olan çalışan maske takarak işyerindeki 
diğer çalışanlardan izole ediliyor mu?  
İzole edilen çalışan için ALO 184 aranarak sağlık yetkililerine göre yönlendirilmesi 
yapılıyor mu?


