
İdari kayıt Sağlık kontrolü Tıbbi olmayan ağız maskesi

İki kişi olarak seyahat 
ediyorsanız, ağız maskesine 
gerek yoktur. İkiden fazla kişiyle 
seyahat ediyorsanız, herkes 
temiz bir ağız maskesi takar.

Kapalı alanlarda, yalnızca 
1,5 metrelik bir mesafe 
korunamıyorsa ağız maskesi 
takabilirsiniz.

Tek kullanımlık maskeleri 
1 kullanımdan sonra atın.
Kullandıktan sonra tekrar 
kullanılabilir maskeleri bir 
torbada saklayın ve evdeki 
çamaşır makinesinde yıkayın.
Daha sonra bunları tekrar 
kullanabilirsiniz.

Araca binerken bir sağlık 
kontrolü yapın.

İş arkadaşınızın aşağıdakiler 
gibi (hafif) şikâyetlerinin olup 
olmadığını sorun:
•  boğaz ağrısı, burun akması, 

öksürme veya hapşırma
• ani tat ve koku kaybı
• ateş / 38°C‘nin üzerinde artış

Bir iş arkadaşınızın semptomları 
olduğunda, onun evde kalması 
ve GGD’nin 0800-1202 numarası 
aracılığıyla test edilmesi 
gerekmektedir. En az 24 saat 
boyunca şikâyetsiz olduktan 
veya test sonucu negatif 
çıktıktan sonra beraber seyahat 
edilmesine tekrar izin verilir.

Hangi kişinin, kiminle 
birlikte seyahat etmiş 
olduğu hususunu sonradan 
öğrenebilmeniz önemlidir.

Bir bulaşma söz konusu 
olduğunda, başka hangi 
kişilerin enfekte olmuş 
olabileceğini öğrenebilirsiniz.

Seyahat kayıt sisteminin 
bu durum için uygun olup 
olmadığını kontrol edin. 
GGD’nin kaynak iletişim 
araştırması için verileri 6 hafta 
boyunca saklayın.

İşinize güvenli şekilde gitmek
1 Temmuz’dan itibaren aşağıda belirtilen koşullar altında şirket seyahatine izin 

verilmektedir. Bunlar, bir şirket minibüsünde olduğu gibi, aynı arabayla işe 

gitmek için kullandığınız özel bir arabada seyahat etmek için de geçerlidir.

Kontrol ekipmanlarını 
(direksiyon simidi, 
vites kolu, kapı kolu, 
dokunmatik ekran vb.), 
ekstra olarak iyi bir 
yağ sökücü temizlik 
maddesi (örneğin 
temizlik bezleri) ile 
temizleyin.

Minibüsün dışında 
olunca aranızdaki 
mesafeye dikkat edin. 
Yakıt doldururken, 
kahve içerken, kahvaltı 
yaparken, benzin 
istasyonundaki tuvalete 
giderken, ekipmanı 
yeniden doldururken 
veya atölyeyi ziyaret 
ederken.

Ellerinizi düzenli olarak 
su ve sabunla yıkayın. 
Her halükârda:
• varış ve ayrılışta
•  tuvalete gitmeden 

önce ve sonra
•  malzeme dolumu 

öncesi ve sonrası ve 
atölye ziyaretinde.

Gün boyunca çalışmak 
için yeterli Kişisel 
Koruma Ekipmanları 
(KKE) ve temizlik 
ürününüz olduğundan 
emin olun. 

Ekstra temizlemek Mesafeyi korumak Elleri yıkamak Yeterince KKE
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1,5 metre

Korona yardım masası 
İnşaat & Teknik

Helpdesk Corona 
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