AKARYAKIT VE OTOGAZ
İSTASYONLARI İÇİN

KONTROLLÜ
SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ
•

Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde
müşteri ve çalışan herkesin maske takması
zorunludur.

•

Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı
sistemine çevrilir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına
giriş kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilmelidir.

•

Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el antiseptiği
veya kolonya bulundurulur.

•
•

Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulur.

İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA
UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. İş
yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri girişine asılır.

•

Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve
görünür şekilde asılır.

•

•

Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve
kâğıt havlu bulundurulur.

İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım)
uygulanır.

•

El kurutma fanları kullanıma kapatılır.
Tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılır.

•

Akaryakıt istasyonlarında bulunan restoran,
kafe, büfe, oto yıkama, oto tamirhane, lastikçi,
vb. alanlarda bu sektörlerle ilgili yayınlanan/
yayınlanacak kurallar esastır.

•

Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve
gözlük/siperlik kullanır.

•

Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri
bulunur.

•

Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde
uygulanır.

•
•

Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.

•

Sıra ve yoğunluk olabilecek alanlarda (ödeme
noktaları vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile
işaretler bulunur.

•

Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile
personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı
bulunur.

•

Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme
teşvik edilir.

•
•

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.

•

Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir.

Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar,
lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı
kolları sık sık temizlenir, dezenfekte edilir.

Bu iş yerine
puan ver!
Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

