
Il
ToBB
TüRKiYE

ODALAR VE BORSALAR
BlRLlĞl

2E.o5.2020
34221550-640- 465l
Bakkallara yönelik önlemler

Tüm odalar

Tarih
sayl
Konu

Ilgi : sağllk Bakanl|ğlnln l5.05,2020 ta.ihli ve 340 saylll yazısı.

llgi yazl ile Koronavirüs Bi|imsel Danüşma Kurulu'nun bakİaltara yönelik ekte yer alan öneİileri
Birliğimize i|etilmiş oluP, bu öneri|er yaztm!z €kinde yer almaktadr,

Bilgilerinizi ve ekte yer alan önerilerin i|giIi üyelerinize duyuİulmasınl rica ederim,

Saygılarımla,

Mustafa sARAÇÖz
Genel sekıeter

EK: COVlD-t9 Kapsamında Bakiallarda AIınması Gereken Önlemler l (2 sayfa)

Bu belge,5070 ssyılı ElEktroDik imzı K.anunuo. gör€ GüveDli EtektİoDik lm2r il€ imı51.om4llr.
Ev..k. ooaful.m.t için: http //b.lgedo8lula tobb ors ırldo8.ula a9pı ?V=BExRuER2

Dumllpln.r solv.fl No]252 (tsklrehi.YoIq 9 xm )06530 /ANxAiA
İ.|: +90(3ı2) 2t8 20m(PBx).;.ıt|+90(312)219 4090 9ı,92

a_Pon.: in'o@tobb o.grr . w.h:Mıobö or8 t. . laP: tobb@h9o2 ı.p lr
Aynnth bilai -dn: Tuac.^aı UĞ UiLl.J clHANGlR 

'.l

_l

L __]

I

]
l

Gelen Tarih Sayı: 08/06/2020 - 625



COVID-I9 KAPSAMINDA BAKKALLAR iÇİN ALINACAX KORUNMA
ÖNLEMLERİ

lş yerinin görünür bir yeİine coVID-l9 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleıi (el yıkama,
maske kullanımı, sosyalmesafe ve iş yeri içinde uyulması geıeken kurallar) asılmalıdır. İş yeri
giİişinde, içinde ve ödeme noktası yakününda uygun yerlerde e| antiseptiği bulundurulmalıdır-

lş yerine yönelik önlemleı

ı Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun ve ağız kapalı şekilde)
kulIanmayan müşteİiler içeri alınmamalıdır,

. Çallşan ve müşteİi dahil 4 metİekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri allnmalüdır,
Bıı kurala göre işyeri kapasite bilgisi kapıya asılmalıdır,

. sosyal mesafe kurallanna (en az l metre, 3-4 adlm) uyulmalü, sıra beklenm€si geaeken
heİ yerde (ödeme alanlaıı vb.) mesafe yer işaretleriy|e belirtenmelidir.

ı Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe kurallarına göre beliIlenmiş
işaretlerde beklemelidif .

. Müşterileİden iş yerine tek başlarlna girmeleri istenmelidiİ. Eşlik eden diğer kişiler
dışanda kaImalı, iş yerine misafir ainrnaınalıdu.

ı lçeride kalabalık oluşmastnı engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit biİ uyarıcı/engelleyici koyulmalldır, Renkli kordon ya da şerit veya
plastik duba gibi bir blokaj maıeryali bu amaç ile kullanllabilir.

. Açlk iirünlerin paketlenerek satülması, müşterilerin bu ürünlere dokunmasınln
engellenmesi, mümkünse raflardaki ürün]erin çalışan personel tarafindan miişteriye
verilmesi sağlanmalıdır.

. Kasa öDünde müşteIi bekleme yerleİi arasında (en az l metse) olacak şekilde yer
işaretlemesi yapllmaltdır.

. Müşte.ilerin temassE ödeme yapmasl teşvik edilmelidir,

. P€rsoneli korumak için tezgahlaİ ve İnüşteri alanı araslna geçici bir ayıncı veya penccre

y€İleştirilmelidiİ,

Milşteİilere Y6Delik Öolemter

. İş yeri girişindeki asülı afişte belirtilen kurallara uyulmalıdıt.

. Müşterilerin maskeli olaİak işyerine girmesi sağIanmall ve içeride maske
çıkarttlmamalıdür. Bu tip iş yeıleri ve genel olarak toplum içinde kuıalına uygun oIarak
basit bez maske takıImast yeıerlidir.

. Diğer müşterileİ ve çallşanlaİ ile aradaki sosya| mesafe (en az l meEe, 3_4 adlm)
korunmalıdır.

. Mecbua kallnmad!kça yüzeylere dokunulmamaIıdlr

. Sık dokı.ınulan yizeylere dokunulmasl durumunda, el antiseptiği ktıllanılmalıdır,
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Per§oneli Kofumaya Yönelik Öıbmler
. Ateş, öksürük, burun akınhsı, nefes darllğı gibi belirtileri olan personel

çahştınlmamalıdlr.
. Personel çalışürken ateş, öksürük, burun akıntısl, nefes darllğı gibi beliniler gelişirse,

İbbi maske takllü olaİak sağl* kuruluşlaılna yönlendirilmelidir.
ı Çalışan personelin dimü kuİalına ııygun maske takmah, maske nemlendikçe ya da

kirlendikçe değiştirilmelidir, Yeni maske takülırken ve sonrasında el antiseptiği
kullanılmalıdlr.

. Müşteri ile a.adaki sosyal mesafe (en az l metre, 3-4 adım) korü.maltdır
ı Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağ|anmalıdır. El hijyenini sağlamak

için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı
durumlaıda alkol bazh el antiseptiği l en az "/.70'|1k alkol içeren kolonya
kullanıImahdıİ.

. peasonelin dinlenme alaolarında l metrelik sosyal mesafe korunmaIl ve maske
terkılmasının sürdürülmesi sağ|anmalüdır.

. Yemek, süçay/kahve molalarmda maske çükanlacağı için, kapalı alanda aynı anda
birden faz la kişi olmamalıdır.

ortam Temizliği, Dezenfek§iyoİu ve llavalandlİma

. Tş yeri temizliği günlük olarak yapılmalıdf. sük kullanülan alanlar (masa ve tezgahlar
gibi) daha s* temizlenmelidi..

. Hassas yiizeylerin (telefon, bilgisayaı gibi) dezenfeksiyonu 7o70'lik alkol ile ıslatılmış
bezle silinerek yapılmalıdır.

. İş yerinde sık dokunulan yiizeyleıin (kapü kollaıı, telefon ahizeleri, masa yiizeyleri gibi)
temizliğinin su ve deterjanla yapılması yeterlidir, Temizlik sonİası dezenfeksiyon için
l/l00 sulandnlmlş (5 lihe suya yanm küçük çay bardağü) çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52_9) kul|anılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon
oluşturabiliI. Dayantklı yitzeyler için kulIanı|ması öneIilen biİ dezenfektandıİ, Tuva]et
dezenfeksiyonu için l /I0 sulandırılmüş çamaşır suJıı (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681_
52-9) kullanılmalıdır,

ı Klimalar dlşaııdan %l00 temiz hava alacak modda çallştırllmalı, fan hzü düşük

futulma|ıdır, Klimalann baklm, temizlik ve filtre değişikliği zamanlnda yaPılmahdıİ.

. [ş yerlerinde pencereler ve kapılaİ açülarak doğal hava]andırma sık yapılmalıdır.
ı Varsa işyeri lavabosu ve fuvaleti sık aralüklaİla temizlenmelidir. İşyeri lavabosu

müşterilere kapaİ olmahd[.
. Iş yerindeki dinlenme alanlarü ile tuvaletinin pencereleri açük tufuImalıdlr.
. Tuvaletle.de tek kullanlml* keğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma aletleri

çahşttrllmamahdlr.
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