Önemli
bilgiler

İŞLETMEDE KORONA ÖNLEMİ
KISACA EN ÖNEMLİ HUSUSLAR
IG Metall açısından şu çok açık: Korona krizinde meslektaşların sağlığı en önemli önceliktir.
Bu nedenle, tüm işyerlerinde çalışanlara yönelik enfeksiyon riskini en aza indirmek için
etkili önlemler alınmalıdır.
Korona sağlık açısından daha fazla koruma gerektirir

Tehlike durumu ortada, uzun süre incelenmesine gerek yoktur: Koronavirüsü ile enfekte olma riski her
yerde var - işyerinde de vardır. Şirketin pandemik koşullar altında önlem politikasının temel amacı,
enfeksiyonların yayılmasını yavaşlatmak ve çalışanları korumaktır. Bu kapsamda şu gerçek inkar
edilemez: Pandemi esnasında çalışmak, normal şartlara göre daha yüksek seviyede sağlık koruması
gerektirir. Ve: Özellikle korunmaya ihtiyacı olan çalışanlar, örneğin daha önce bir hastalıktan muzdarip
olanlar için, özel önlemler alınmalıdır.

Önlem stratejisi geliştirmek ve sorumlulukları kullanmak

İşletmelerde korona önlemi kapsamında mümkün olduğunca hızlı bir şekilde etkili bir strateji geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Koronavirüsü özellikle damlacık ve temas enfeksiyonu yoluyla bulaştığından,
enfeksiyon riskini en aza indirmek için koruyucu önlemlere, çalışanlar arasında yeterli bir güvenlik
mesafesinin sağlanmasına ve hijyen önlemlerine odaklanmaktadır. Bu konuda işverenlerin yükümlülükleri bulunmaktadır: İşverenler yasal olarak sağlığın korunmasından sorumludur. İşverenler çalışma
ortamının, sosyal mesafeyi ve hijyen gerekliliklerini karşılayacak şekilde organize edilmesinden ve teknik
araçların kullanılmasından sorumludur.
Ancak İşçi Temsilciliğinin (Betriebsrat) de önemli görevleri bulunmaktadır. İşçi Temsilciliği gerekli önlemlerin değerlendirilmesinde ve uygulanmasında yer almalıdır. İşçi Temsilciliğinin önlem politikasında var
olan araçlar bilinmekte ve yeni sorunlara yönelik de uygundur. Bunlara birlikte belirleme ve risk değerlendirmesi denir. Burada önemli olan şu: Korona durumunda, genellikle risk değerlendirmesi için atılan
zaman alıcı adım artık atılmamalı. Yüksek enfeksiyon riski tartışılmaz. Bu nedenle, işletmelerde sosyal
mesafe ve hijyen gerekliliklerinin yerine getirilmediği çalışma alanları derhal belirlenebilir ve böylece
gerekli önlemler alınabilir.

“En önemli ilkeye” uygun önlemlerin uygulanması

İşletmelerde gerekli iş güvenliği standartları, çeşitli teknik, iş-organizasyonel ve kişisel koruyucu önlemlerle sağlanmalıdır. Her bir işletmede hangi önlemlerin alınması gerektiğini, sahada mevcut olan tehlikelerin tespiti belirler. Ancak şu açık: En önemli ilkesi geçerlidir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, teknik
önlemleri organizasyonel önlemlerden daha önemli görmektedir. Kişisel önlemler ikincil öneme sahiptir.
Enfeksiyona karşı koruma muhtemelen ancak özellikle birkaç önlem birleştirildiğinde etkili olabilir.

Başarının anahtarı olarak konuyla ilgili eğitim

Meslektaşların yeterince dahil edilmedikleri takdirde, en iyi önlemler dahi istenen etkiyi göstermez.
Konuyla ilgili sistematik ve yeterli eğitim, başarılı önlemin anahtarıdır. Ancak çalışanların da yükümlülükleri bulunmaktadır: Sosyal mesafe ve hijyen gerekliliklerinin uygulanmasına dikkat etmeliler ve gerekli
tüm önlemlerin herkes tarafından desteklenmesine katkıda bulunmalılar.

Korona önlemleri
Seçilmiş teknik önlemler

▸ Personel giriş çıkış terminalinde minimum sosyal mesafe sağlanmalı veya turnikede zeminde
▸
▸
▸
▸
▸

işaretleme yapılmalı
Makineleri veya mobilyaları minimum mesafeler sağlanacak şekilde düzenleyin
Şeffaf bölme duvarları monte edilmeli
Daha fazla salon kullanılmalı
Havalandırma sistemini uygun hale getirin, düzenli havalandırma sağlayın
İlave aletler sağlanmalı

Seçilmiş organizasyonel önlemler

▸ Soyunma odaları, tuvaletler, mola odaları ve kantinlerde minimum sosyal mesafeye uyulması
▸
▸
▸
▸
▸

sağlanmalı
İşletme içi trafik yolları genişletilmeli
Üretimdeki iş akışlarını, çalışanlar arasındaki minimum sosyal mesafenin korunabilmesi için yeniden
düzenlenmeli
Ofiste iş süreçlerini değiştirmek, alternatif ev ofisi düzenlemeleri üzerinde anlaşılmalı
Değişken çalışma saatleri ve molaları üzerinde anlaşılmalı
Zorunlu olmayan iş gezilerinden kaçının, gerekli etkinlikleri dikkatli bir şekilde planlayın

Seçilmiş kişisel önlemler

▸ İşe başlamadan önce olası semptomlara dikkat edilmeli
▸ İşe gidip gelirken toplu taşıma araçlarında kalabalık ortamlardan kaçınılmalı; araç, bisiklet kullanılmalı
▸
▸

veya sosyal mesafe kurallarına uyulan şirket servis aracını kullanılmalı.
Gerekirse ağız burun koruması veya kişisel koruyucu ekipman kullanılmalı
Kişisel el hijyenine ve öksürük ve hapşırma etiketlerine dikkat edin
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