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Bu dokümanın amacı, firmaların tüm dünyada yayılmaya devam eden pandemi ile mücadelede 
çalışanların ve toplumun hastalıktan korunması için stratejiler oluşturmaktır. Her bir başlık 
pandemi ekibine yapılması gerekenleri kontrol edebilecekleri kılavuz niteliğindedir. Bu 
kılavuzda önerilen mücadele yöntemleri Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığının önerdiği rehberler çerçevesinde hazırlanmıştır.   

 

1. Doğru Kişisel Hijyenin Sağlanması 

Hasta kişilerle yakın temasta bulunmak hastalığın temel 
bulaşma yoludur. Temel kişisel hijyen kurallarına uyulması 
neticesinde hastalığın potansiyel etkileri ve yayılımı en aza 
indirilmiş olacağından, çalışanların temel kişisel hijyen 
kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalar yapılmalıdır. 
Hatırlatmalar, tüm çalışanlara mail olarak, ofis içerisindeki 
ortak kullanım alanlarındaki panolara asılmak üzere afiş olarak 
hazırlanmalıdır. 

• El yıkama talimatı 

• Maske kullanma talimatı 

• Eldiven kullanma talimatı 

• Ateş ölçme talimatı 

• Dezenfeksiyon talimatı 

 

2. İşyerinin Bulunduğu Binaya/Ofise Giriş ve Çıkışlarda Sağlanması Gereken 
Temizlik/Hijyen ve Sosyal Mesafe Kuralları 

Evden çalışma sonrasında normalleşme planı kapsamında ofiste çalışma süresince sosyal mesafenin 
korunabilmesi için vardiyalı/dönüşümlü çalışma imkânı göz önünde bulundurulmalıdır. Bina ve ofis giriş 
çıkışlarındaki yoğunluğun azaltılması için ofise dönüş süreci mümkünse kademeli olarak sağlanmalı ve 
işe giriş-çıkış saatlerinde yığılmaları önlemek için esnek çalışma saatleri uygulanmasına hazırlıklı 
olunmalıdır. 

- Çalışanların işe/binaya girişlerinde temassız ateş ölçer/termal kamera ile ateşleri ölçülmelidir. Ateş 
37,8 üzeri olduğu tespit edilen kişilerle ilgili COVİD-19 semptomlarını yönetme başlığındaki kurallar 
geçerlidir.  

- Turnikeler ve ana mekanlar sık sık dezenfekte edilmelidir. 

- Kullanılacak hijyen malzemelerinin depolanmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.  

- Parmak izi gibi temas gerektiren geçiş kontrol sistemi bulunan işyerlerinde, bulaş riskine karşı temassız 
sistemlerin kullanılması ve varsa temaslı geçiş sistemlerinin ikinci bir duyuruya kadar kullanılmaması 
sağlanmalıdır. 

- Bina ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe işaretlemeleri yapılarak, turnike geçişleri – asansör ve 
asansör bekleme, merdiven kullanımında yığılma ve kalabalıklaşma önlenmelidir. Bu kapsamda ilk 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_VIRUSTEN_KORUNMAK_ELIMIZDE_AFIS_50X70.pdf
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üç/dört katta çalışanların asansör kullanımı zorunlu haller 
dışında sınırlandırılmalı merdivenleri kullanması 
sağlanmalıdır. 

- Asansör kullanımı mümkün olduğunca tercih 
edilmemelidir. 

- Zaruri haller ve yüksek katlara ulaşmada gidilecek kata kadar 
sosyal mesafe kuralına göre yapılan işaretlemelere 
uyulmalıdır.  
- Bina giriş/çıkışları- asansör bekleme alanlarına – tuvalet 
çıkışlarına dirsekle basılabilir ya da sensörlü el antiseptiği 
konulmalıdır. 

 

3. Çalışma ortamında Sağlanması Gereken Temizlik/Hijyen ve Sosyal Mesafe Kuralları 

- Covid-19 pandemisi dikkate alınarak risk değerlendirmesi ve acil durum planları sürekli 
güncellenmelidir. 

- Çalışma yöntem ve şekilleri sosyal mesafe kurallarına göre yeniden gözden geçirilmelidir.  

- İş organizasyonu sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde yapılmalıdır.   

- Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama 
yapılmalı, mümkün olması halinde uzaktan çalışma gibi yöntemler tercih edilmelidir. 

- Ara dinlenmeleri ve yemek molalarını da kapsayacak şekilde çalışma süreleri içinde çalışanların 
birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olacak şekilde planlanma yapılmalıdır. 

- Çalışma ortamının havalandırmasının karışımsız, %100 temiz hava olmasına dikkat etmelidir.  
Lokal klimalar kullanılmamalıdır. Ayrıca çalışma ortamı sık sık doğal yollarla (kapı-pencere) 
havalandırılmalıdır. Fancoil ve havalandırma bakımlarının mümkün olduğunca sık yapılması 
planlanmalıdır. 

- Ekranlı araçlar ve ilgili 
parçaları (klavye, mouse, 
telefon, diyafon, mikrofon 
vb) dahil olmak üzere 
kullanılan tüm ekipmanlar 
kişiye ait olmalı, ortak 
kullanılmamalı ve gün 
içerisinde sık sık dezenfekte 
edilmelidir.  

- Ofiste ortak kullanılması 
gereken yazıcı/tarayıcı gibi ekipmanları her kullanım sonrası dezenfekte edilmesi kullanan 
kişinin el hijyeni sağlaması gerekmektedir. Bu organizasyonun zor olması durumunda sabit bir 
kişinin görevlendirilerek yazıcı ve tarayıcıya iş gönderen kişilerin evrak takibinde ve tesliminde 
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temassız yöntemler seçilmelidir. Görevlendirilen 
kişi yüz siperliği, maske ve eldiven kullanmalıdır.  

- İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma 
riskini azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu 
donanımların çalışanın iş tanımına göre (cerrahi 
maske, yüz siperliği ve eldiven) seçilip kullanması 
sağlanmalıdır.  

- Sağlık Bakanlığı rehberine göre çalışırken maske 
takılacağından her çalışana günde en az 4 adet 
maske sağlanmalı ve maske kullanma talimatı 
paylaşılmalıdır. 

- Resepsiyon çalışanları, güvenlik görevlileri, 
yiyecek-içecek servisi yapanlar, kargo teslimi 
alacak kişiler tam yüz siperliği-maske ve eldiven 
kullanmalıdır. 

- Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma gibi davranışlarda bulunulmamalıdır. 

- Çalışırken ellerle yüz bölgesine temas edilmemelidir. 

- Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel hijyen malzemesi bulundurulmalıdır; 
mümkünse temassız kullanımı sağlanmalıdır.  

- Tuvalet/lavabo sayısı dikkate alınarak sosyal mesafe işaretlemesi yapılmalı; çalışanlara bu 
kurallara uymasının zorunlu olduğu bildirilmelidir.  

- Tuvalet, banyo ve lavaboların kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen kurallarının 
uygulanmasına dikkat edilmeli ve bu alanlar sıklıkla dezenfekte edilmelidir. 

- Ortak kullanım alanındaki su sebilleri 
ve çay makinalarının kullanılmaması, 
çalışanlara kapalı şişelerde su temin 
edilmesi sağlanmalıdır. Çalışanlara tek 
kullanımlık bardak temin edilmeli. 
Çay/sıcak su/kahve belirli saatlerde sabit 
kişi/kişiler tarafından termosla 
yapılmalıdır. Termosa sadece servis eden 
kişi temas etmeli; çalışan bardağını uygun 
yere koyarak sıcak servisi kabul etmelidir. 

Servis yapan kişinin yüz siperliği maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Servis bittikten 
sonra maske ve eldivenini uygun şekillerde çıkartmalı ve uygun çöp kutusuna atmalı ve el 
hijyenini sağlamalıdır.  
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- Çalışma masalarında oturma düzeni en az 1 metre sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmeli. 
Çalışanlar başkalarının masasında çalışmamalı; çalışma alanları ve çalışma ekipmanları kişiye 
özel olmalıdır.  

- Çalışanların kişisel kargo/kurye siparişleri firmaya kabul edilmemelidir.  

- İşle ilgili olan kargo ve kurye kabulünü yapacak kişi sabit olmalı ve teslim alma sırasında maske-
yüz siperliği ve eldiven kullanılmalı. Çalışanlar arası doküman alışverişi yapılmamalıdır. 
Doküman alışverişi için evrak teslim kutuları sağlanabilir. 

 

4. Toplantı ve eğitimlerde Sağlanması Gereken Temizlik/Hijyen ve Sosyal Mesafe Kuralları 

- Bina ortak alanda ve ortak kullanımda olan toplantı odaları/salonları bir sonraki duyuruya 
kadar kapatılmalı/kullanılmamalıdır.  

 

- Yüz yüze toplantı ve eğitimler salgın bitene kadar ertelenmelidir.  

- Yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimler uzaktan 
eğitim, telekonferans gibi yöntemlerle gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.  

- Firma içinde bulunan toplantı odalarının kullanılması gerektiğinde minimum sayıda kişi ile 
sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır.  

- İşyerinde yapılan toplantılarda yakın temas izlemi açısından toplantının tarihi, süresi ve 
katılımcıların bilgisi ve iletişim bilgileri kayıt altına alınmalıdır.  

  



  
ARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ- İSTANBUL 5 

 

5. Yemekhane, Kafe, Mutfak ve Dinlenme alanlarında Sağlanması Gereken Temizlik/Hijyen 
ve Sosyal Mesafe Kuralları 

- Bina ortak alanında hizmet veren restoran/kafe gibi alanlar lokantalarla aynı kurallara tabi olup 
şu anda paket servis yapacak şekilde açılabileceklerdir. (Normalleşme planı çerçevesinde bu 
madde güncellenecektir.)  

- Mutfak kullanımı bir sonraki duyuruya kadar çalışanların girişine kapatılmalıdır. Çalışanların 
mutfak kullanımı ile ilgili ihtiyaçları mutfak personeli tarafından uygun KKD ve hijyen 
kurallarına uyarak sağlamalıdır.  

- Varsa yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde 
bulundurularak sıra ve masa düzeni uygun şekilde ayarlanmalıdır. 

- Çalışanların evden kendi yiyeceklerini getirmeleri teşvik edilmelidir. Her durumda dışarıdan 
sipariş verileceği göz önünde tutularak kurye trafiğini kontrolsüz biçimde artmasını engellemek 
için kişisel yemek siparişi verilmesi tercih edilmemelidir. Mümkünse bir sonraki duyuruya kadar 
tüm çalışanların yemek ihtiyaçları sabit bir yemek firmasından sağlanmalı ve bu firmanın 
COVID19 yönünden firmaya bilgi vermesi sağlanmalıdır.   

- Mümkünse, yemeklerin ve içeceklerin tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılması 
sağlanmalıdır. 

- Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde 
sunulması sağlanmalıdır. 

- Yemekhane ve dinlenme alanları sık sık dezenfekte edilmelidir. 

- Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması 
ve tek kullanımlık kâğıt havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının 
uygulanmasına imkân veren düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

- Yiyecek/içecek servisi yapan görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranması ve uygun 
kişisel koruyucu donanımları (maske, siperlik ve eldiven) kullanması sağlanmalıdır.   
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6. Servis araçları / şirket araçları ve hususi araç kullanımında Sağlanması Gereken 
Temizlik / Hijyen ve Sosyal Mesafe Kuralları 

- Pandemi sürecinde işe gelip giderken toplu 
taşıma tercih edilmemelidir. Çalışanların 
ikametlerine göre servis, şirket aracı 
sağlanması ve bunların sağlanamadığı özel 
durumlarda çalışanların kendi araçları ile işe 
gelip gitmeleri seçenekleri değerlen-
dirilmelidir.  

- Servis araçları ve şirket araçlarında 
sabah/akşam veya vardiya sistemine göre her 
taşıma sonrasında özellikle sık temas edilen 
yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni 
sağlanmalıdır.    

- Servis kullanan çalışanların, araç içerisindeki 
yüzeylere teması mümkün olduğunca 
azaltılması sağlanmalıdır.  

- Servis araçlarının taşıma kapasitesinin sosyal mesafe göz önüne alınarak taşıma kapasitesinin 
%50si ve çapraz oturma düzeneği olacak şekilde planlanmalıdır. 

- Servis, şirket aracı veya kendi aracıyla işe gelenler için klima kullanımı, aracın içindeki havanın 
pencere gibi hava ile yapılması sağlanmalıdır.  

- Şirket araçlarında ve hususi araçlarda sosyal mesafe kuralları gözetilerek taşıma kapasitesi 
dışında kimsenin binmemesi sağlanmalıdır. 

- Temas takibini kolaylaştırmak için servis/şirket/hususi araçlarda işe gelip giden her çalışanın 
oturduğu koltuk mümkünse sabit olmalı – işe gelmeyen kişinin koltuğu boş kalmalıdır. 

- Tüm araçlarda el dezenfektanları bulunmalı ve servise binen her çalışan el dezenfektanı 
kullanmalıdır.  

- Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları 
gerekmektedir. 

- Servis araçlarının uygun hijyen ve sosyal mesafe koşullarını sağladığının kontrolü sağlanmalıdır.  
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7. Yurtiçi ve Yurtdışı Seyahatlerle İlgili Sağlanması Gereken Kurallar 

Normalleşme planı kapsamında seyahatlerle ilgili bir 
takvim henüz belirlenmemiştir. Aşağıda önerilen kurallar 
seyahatlerle ilgili yayınlanacak genelge kapsamında 
güncellenecektir.  

Zaruri olmadıkça seyahatler iptal edilmeli ya da 
azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 

- İş veya kişisel gerekçelerle yurtdışından dönen kişiler 
hemen işe başlayamaz; 

- Bu kişiler Sağlık Bakanlığı’nın 14 Gün kuralına uymaları 
gerekmektedir.  

- Yine bu kişiler gerektiğinde bilgi almak için ALO 184 
Korona virüs Danışma Hattına yönlendirilmeleri 
gerekmektedir. 

- Yurtiçi seyahatten dönen çalışanlar sağlık 
kontrolünden geçtikten sonra işbaşı yapabilecektir.  

- Bu kişilerin işe başlamalarında bir sakınca görülmese dahi çalışma süresince sağlık durumlarının 
gözlemlenmesi gerekecektir.  

 

 

 

  

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/afisler/Halk/COVID-19_SEYAHAT_EDERKEN_SAGLIGINIZI_KORUYUN_AFIS_50X70.pdf
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Atık Yönetimi 

İçerisinde bulunduğumuz süreçte tek kullanımlık kişisel maske ve eldivenler ile diğer hijyen 
malzemelerinin atıklarının biriktirilmesi, toplanması, taşınması, geçici olarak depolanması ve atık 
işleme tesislerine iletilmesi süreçlerinde asgari olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: 

- İşyerlerinde oluşan maske, eldiven ve diğer kişisel 
hijyen malzemelerinin diğer atıklardan ayrı olarak 
biriktirilmesi amacıyla temassız açılan ve kapaklı çöp 
kutuları yerleştirilmelidir. 

- Bu atıklar için kullanılan ekipman “diğer atık” ekipmanı 
gibi gri renkli veya gri etiketli olmalı, ekipman 
üzerinde sadece maske, eldiven ve diğer kişisel hijyen 
malzeme atıklarının biriktirileceğini gösteren yazı 
ve/veya görseller bulunmalıdır. 

- Bu atıkların ayrı olarak toplanıp geçici depolama 
alanına taşınması ve gerekli temizlik işleminin ayrı bir 
görevli personel tarafından kontrollü olarak 
yürütülmesi sağlanmalıdır. 

- Atık biriktirme, toplama, taşıma ve depolama ekipmanlarının kapaklı ve temassız olması tercih 
edilmeli, bu ekipmanların kullanımları dışında daima kapalı tutulması ve dış müdahalelerden 
etkilenmemesi sağlanmalıdır. 

- Biriktirilen atıkların ekipmanlardan rahat bir şekilde, atıklara temas etmeden alınabilmesi için 
ekipmanların içerisine torba geçirilmelidir. 

- Atık torbaları açılmamalı, karıştırılmamalı, küçük miktarlı atıkların birbirleri ile birleştirilmesi 
yoluna gidilmemelidir. 

- Ekipmanlardaki atık torbalarının dörtte üçü dolduktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak 
ikinci bir torbaya alınmalı ve bina yönetiminin gösterdiği geçici depolama alanına 
götürülmelidir. 

- Bu atıkların geçici depolama alanlarında en az 72 saat bekletildikten sonra “diğer atık” olarak 
evsel atık kapsamında yönetilmek üzere belediyeye teslim edilmesi sağlanmalıdır. Bu görev 
bina yönetimlerince yerine getirilecektir.   

- Kargo-kurye paketlerinin imhası (Paket açılıp uygun koşullarda hijyenik ağzı kapalı çöp 
kutularına atılması sağlanmalıdır. Sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.) 

  

https://webdosya.csb.gov.tr/db/cygm/icerikler/gng2020-16-cov-d-19-20200408101457.pdf
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COVID 19 YÖNETİMİ 

Çalışanları Covid-19 hastalığı şüphesinde yapmaları gerekenler hakkında bilgilendirmek 

- Tüm çalışanlar Sağlık Bakanlığı ve WHO tavsiyelerine uymalıdır.  
- Çalışanlar hastalık belirtilerinin neler olduğu konusunda bilgilendirilmeli, semptomların 

bulunduğu düşünüldüğü durumlarda acil tıbbi yardım almaları gerektiği hususunda 
bilgilendirilmelidirler. 

- Çalışanlar sağlık durumlarındaki gelişmelerden yöneticilerini ve İşyeri hekimini haberdar 
etmelidirler.  

Semptomları Olan Çalışanların İşyerine Girişlerini Kısıtlamak 

Hastalık belirtileri olan kişilerin işyerine girmelerinin engellenmesi, hastalığın yayılmasını önleme ile 
birlikte şirket kaynaklarının daha kontrollü kullanılmasını da sağlayacaktır. 

- İşyerine girişlerdeki kısıtlama bilgileri ve varsa kapatılan bölümlerin bilgileri çalışanlarla 
paylaşılmalıdır. 

- Çalışanlardan hastalık belirtilerinin bulunması durumunda işe gelmemeleri istenmeli, tıbbi 
yardım almaları ve evlerinde dinlenmeleri sağlanmalıdır. 

- Yöneticiler, çalışanların karantina dönemini evlerinde geçirdiklerinden ve iyileşmiş olarak işbaşı 
yaptıklarından emin olmalıdırlar. Karantina süresince işyeri sağlık çalışanları tarafından ev 
izolasyonunda olanlar telefonla aranarak takip edilmeli ve bu durum kayıt altına alınmalıdır. 

İşyerinde Hasta Olanları veya Hasta Kişilerle Teması Olanları Yönetmek  

a. Çalışanın COVID-19 ile teması olması durumu 

- İşyerinde olası bir COVID 19 vakası bilgisi edinildiğinde bu kişi ile 
temas etmiş kişiler ve temasın özellikleri (yakın temas kriteri 
olup olmadığı) belirlenerek kayıt altına alınır. 

- Olası olgunun test sonucu çıkana kadar personel evden/uzaktan 
çalışır. Sağlık merkezi tarafından günlük olarak telefonla takip 
edilir. 

- Test sonucu negatif gelirse temaslılarla ilgili herhangi bir işlem 
yapılmaz. 

- Test sonucu pozitif gelirse; 
• Yakın temaslılar; evde 14 gün boyunca ateş ve/veya solunum semptomları açısından takip 

edilir. Evde temaslı takibi konusunda sözlü ve yazılı olarak bilgilendirilir. 
• Temaslı veya yakın temaslılarda 14 günlük takip süresi içerisinde ateş ve/veya solunum 

semptomları (öksürük, nefes darlığı) gelişirse maske takarak sağlık kuruluşuna başvurması 
önerilir. 

b. Çalışanda COVID-19 semptomlarının bulunması durumu 

- Hastanın cerrahi maske takması sağlanır ve çalışanlardan ayrı bir alana alınır. (Bu amaçla her 
işyerinde bir karantina/izolasyon odası veya alanı belirlenmeli ve işaretlenmelidir.) 

- 112 acil servis aranarak ambulans talep edilir. 
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- 112 acil servis ambulansı ile Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hastanelere sevki sağlanır. 
Ambulans sağlanmıyorsa, şirket tarafından sağlanan bir araçla yönlendirilen hastaneye sevki 
sağlanır. 

- Hastaya temas eden kişiler için temel kişisel koruyucu önlemler alınır ve "Çalışanın COVID-19 
ile teması olması durumu" maddesi adımları uygulanır (Ek-2’deki form bu işlem için kullanılır). 

- Karantina/izolasyon odası veya alanı dezenfekte edilir ve 1 gün boyunca kullanılmaz. 

c. Çalışanın COVID-19 olduğunun ortaya çıkması durumu     

- COVID-19 vakası kesinleşen çalışanlar ile son 14 gün içinde temasa geçen çalışanlar için temel 
kişisel koruyucu önlemler alınır ve "Çalışanın COVID-19 ile teması olması durumu" maddesi 
adımları uygulanır. 

- İş dışındayken bir çalışanın doğrulanmış vaka olması durumunda İnsan Kaynakları 
Departmanına haber vermesi gerekir. 

- Şirketinizin bir çalışanının COVID-19 doğrulanmış vaka olması durumunda derhal Şirket Kriz 
Yönetim Ekibine bilgi vermelidir. 

- Şirket Kriz Yönetim Ekibi medikal ve idari alınacak tüm tedbirleri belirler. Örn. Doğrulanmış 
vakanın temas ettiği kişilerin bulunması, izole edilmesi, ilgili ofis veya bölgenin temizlenmesi 
ve kullanılmaması gibi. 

Evden Çalışmada öncelik verilecek risk grupları 
Ofise kademeli geçiş sürecinde salgın kontrolünün henüz sağlanamadığı koşullarda kronik hastalığı 
olanlar, gebeler ve bazı engelliler COVID 19 yönünden riskli kabul edilerek evden çalışmaya devam 
etmeleri uygun olacaktır. 

a. Riski artıran kronik hastalıklar: 
- Orta ve ağır astım hastaları 
- Diyaliz gören kronik böbrek hastaları 
- Kronik akciğer hastaları: Amfizem ve kronik bronşit dahil Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı 

(KOAH), Pulmoner Fibroz ve Kistik fibroz 
- Diyabet: Tip 1 ve Tip2 ve gebelik diyabeti 
- Kan hastalıkları:Orak hücreli anemi ve talasemi gibi hemoglobin bozuklukları 
- Bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar: Kanser tedavisi, kemik iliği nakli, bağışıklık yetmezlikleri, 

HİV pozitif kişiler ve uzun süreli kortzon tedavisi alanlar 
- Karaciğer rahatsızlıkları: Siroz gibi kronik karaciğer rahatsızlıkları 
- Ciddi kalp rahatsızlıkları: Kalp yetmezliği, Koroner Kalp Hastalığı, Doğumsal Kalp Hastalığı, 

pulmoner hipertansiyon 
- 65 yaş ve üzeri yaş grubu 
- Obezite: Vücut kitle indeksi 40 ve üzeri olanlar. 
b. Gebeler  
c. Engelliler: Hareket engeli sosyal mesafeyi sağlamayı zorlaştırıyorsa, sosyal mesafe ve kişisel 

hijyen yönergelerini anlamakta güçlüğü varsa ve rahatsızlık durumunda şikayetlerini 
anlatamıyor durumdaysa engelli çalışanın evden çalışması uygundur. 

 
 
 


