COVID 19 BİLGİ KARTI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENLİ MADEN
Maden İşletmelerinde
Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede
Dikkat Edilecek Hususlar

DAHA FAZLA
www.ailevecalisma.gov.tr/covid19
isggmd

06

01
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Yeni tip koronavirüs salgınını dikkate alarak mevcut
acil durum planlarını ve risk değerlendirmelerini
güncelleyin.

Maden işletmelerine girişlerde tüm çalışanların, alt
işverenlerin, mal ve hizmet sağlayıcıların temassız
ateş ölçer ile vücut ısılarının kontrol edilmesini
sağlayın. Çalışanların ﬁziksel temastan kaçınmalarını ve sosyal mesafeyi gözeterek çalışmalarını
temin edin.
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07
EĞİTİM

İLETİŞİM

Çalışanlara verilen temel iş sağlığı ve güvenliği
eğitimlerinin (ilk eğitimler de dahil olmak üzere)
uzaktan eğitim şeklinde verilmesini sağlayın.
Uzaktan eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı
eğitimlerin ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz
önünde bulundurularak en az kişi ile icra edilmesi
sağlayın.

Salgına
karşı
alınacak
önlemlere
ilişkin
görevlendirilen çalışanları ve sorumluluklarını
belirleyin. Bu çalışanların birbirleriyle yeterli bilgi
alışverişinde bulunmalarını ve koordineli bir şekilde
çalışmalarını sürdürmelerini sağlayın.
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İŞ PLANI

HİJYEN

İhtiyaçların öncelikle stoklardan karşılanmasına,
yürütülmesi zorunlu olan madencilik faaliyetlerinin
ise mümkün olan en az sayıda çalışan ile
sürdürülebilmesine yönelik (vardiya vb.) iş
planlaması yapın.

Çalışanların yeterli ve uygun miktarda su, sabun ve
alkol bazlı el antiseptiklerine erişimini temin edin.
Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma
süresince sık aralıklarla en az 20 saniye boyunca su
ve sabunla ellerini yıkamalarını sağlayın. Ellerin
yıkanmadan yüz, göz ve buruna temas etmemesi
yönünde uyarılarda bulunun
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ULAŞIM

ÜRETİM ALANINA GİRİŞ
Üretim alanına giriş ve çıkışlarda asansör, monoray,
vagon vb. araçlar ile tekerlekli araçların
kullanılmasında sosyal mesafeyi gözetin.

Servis araçlarının taşıma kapasitesini sosyal mesafe
gözeterek belirleyin. Bu araçlarda el antiseptiği ve
tek kullanımlık maske bulundurun. Şirket araçlarının
kullanılması durumunda birden fazla yolcu varsa
maske takılmasını sağlayın. Tüm araçların uygun
aralıklarla dezenfekte edilmesine özen gösterin.
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BİLGİLENDİRME

ÜRETİM ALANI

Çalışanların yeni tip koronavirüs salgını ve hijyen
kuralları hakkında sık sık bilgilendirilmelerini
sağlayın ve bu husustaki kurallara uygun hareket
etmelerine yönelik takibi yönetin. Zaruri haller
dışında üretim bölgesine ziyaretçilerin girmesine
izin vermeyin.

Üretim alanlarındaki el ve yüz yıkama istasyonlarının sayısını artırın. Konumlarını gösteren işaretleri
yerleştirin.
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ETKİLEŞİM

SOYUNMA DOLAPLARI

Çalışanların görevlisi oldukları alanların dışına
çıkmalarını, sıkça yer değiştirmelerini önleyin. Ara
dinlenmeler de dâhil olmak üzere çalışma süreleri
içerisinde çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin
asgari düzeyde olmasını sağlayın.

Çalışanların giydikleri tulum vb. iş kıyafetlerinin her
gün uygun sıcaklıkta yıkanmasını sağlayın, iş
kıyafetleri ile gündelik kıyafetlerin ayrı tutulması için
gerekli düzenlemeleri yapın.
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ÖZEN

HAVALANDIRMA
Yeraltı maden işletmelerinde havalandırma sistemlerini gözden geçirin ve bulaşı önleyecek şekilde
yeniden düzenleyin.

Bakım ekibinin yaptığı görevler gibi çalışmalarda
sosyal mesafe uygulamasının mümkün olmadığı
durumlarda, maske ve diğer kişisel koruyucu
donanımların kullanılmasına ilave özen gösterin.
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KKD

KOORDİNASYON

Çalışanların standartlara ve yaptıkları işe uygun kişisel
koruyucu donanımlar kullanmalarını sağlayın. Kişisel
koruyucu donanımların çalışanlar tarafından ortak
kullanımını önleyin. Hijyenik özelliğini kaybeden veya tek
kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılmasını engelleyin.
Kişisel koruyucu donanımların kullanımı, değiştirilmesi ve
bertarafı hususlarında çalışanları bilgilendirin. Kullanılan
kişisel koruyucu donanımları uygun atık kutularına
atılmasını ve işletme dışına uygun koşullarda çıkarılmasını
sağlayın.

Sağlık Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta
olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı
bilgilendirmeleri düzenli olarak takip edin ve alınan
tedbirlerin güncelliğini gözden geçirin.
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DEZENFEKSİYON

ACİL DURUM
Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi COVID-19
semptomları bulunan çalışanın maske takmasını
sağlayarak derhal işyeri sağlık personeline bilgi
verin, işyeri sağlık personelinin bulunmadığı
durumlarda çalışanı diğer çalışanlardan izole edin
ve ALO 184’ü arayın, sağlık yetkililerinin yapacağı
yönlendirmelere göre hareket edin.

Özellikle yemekhane, yatakhane, soyunma odaları,
lavabo ve tuvaletler gibi ortak kullanım alanlarında
sosyal mesafe kuralına özen gösterilmesine ilişkin
gerekli düzenlemeleri yapın. Bu alanların sık
aralıklarla temizlenmesine ve dezenfekte edilmesine özen gösterin.
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ORTAK KULLANILAN ALANLAR
Yemekhane, yatakhane, soyunma odaları ve oﬁsleri düzenli bir
şekilde havalandırın ve bu alanlarda kullanılacak malzemelerin
temel hijyen şartlarını karşılamasını sağlayın. Yemeklerin ve
içeceklerin tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmasını
sağlayın. Çalışma alanlarında yiyecek ve içecek bulundurulmamasına özen gösterin. Tüm yemekhane çalışanlarının ve
servis ekibinin çalışırken maske ve eldiven kullandığından emin
olunması, her vardiya öncesinde işyeri sağlık personeli
tarafından kontrollerinin yapılmasını sağlayın.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İşveren; işyerinde YENİ TİP KORONAVİRÜS riskine
karşı gerekli tedbirler aldığını çalışanlara
bildirmelidir.

isggmd
www.isggm.gov.tr

Bu bilgi kartı,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.
Bu dokümanda, madenlerde Yeni Tip Koronavirüse karşı mücadele kapsamında asgari hususlar belirtilmekte olup işyerlerinde alınması gereken diğer tedbirler ile ilgili olarak lütfen https://www.ailevecalisma.gov.tr/covid19 web adresi
üzerinden yapılan duyuruları takip edin.
Enfeksiyonun bulaşma yolları ve enfeksiyondan korunma konularında daha ayrıntılı bilgi için lütfen
https://www.saglik.gov.tr/ adresini ziyaret edin.
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