İş sağlığı ve güvenliği – Temizlik
COVID-19, enfekte birisi hapşırdığında ya da öksürdüğünde ortaya çıkan solunum
damlacıkları aracılığıyla yayılır. Bir kişi önce üzerinde virüs olan bir yüzeye ya da
nesneye ve ardından, ağzına, burnuna ya da gözlerine dokunduğunda kendisine virüs
bulaşabilir.
İş yerleri asgari olarak mutlaka her gün temizlenmelidir. Deterjan ya da suyla temizlik
yeterlidir.
Şunları yapmalısınız:
▪
▪
▪

yüzeylere teması en aza indirmeli, uyarı işaretleri yerleştirmeli ve çalışanlarınızın
müşterilere hatırlatma yapmasını teşvik etmelisiniz
çalışanlarınızın temas noktası sayısını azaltmalısınız
mümkünse giriş ve çıkış noktalarına el yıkama yerleri ya da el dezenfektanları
koymalısınız.

Temizlik ve dezenfeksiyon nasıl yapılır
Bir yüzeyi dezenfekte etmeden önce temizlemek önemlidir. Kir ve pislikler
dezenfektanların mikropları öldürme kabiliyetini azaltabilir.
Çalışanlarınıza uygun temizlik ve dezenfektan ürünleriyle kişisel koruyucu ekipman
temin etmeli ve bunları nasıl kullanacakları konusunda onları eğitmelisiniz.

Temizlemek ile dezenfekte etmek arasında ne fark vardır?
Temizlik mikropları (bakteri ve virüsleri), kiri ve pislikleri deterjan ve su solüsyonu
kullanarak yüzeylerden fiziksel olarak uzaklaştırmak demektir.
Dezenfekte etmek ise kimyasallar kullanarak yüzeylerdeki mikropları öldürmek
demektir. Dezenfektanlar genellikle yalnızca bir yüzeye virüs bulaşmış olma ihtimali
bulunduğunda gereklidir.

Nereler hangi sıklıkta temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir?
Kapı kolları, tezgahlar/bankolar, telefonlar POS makineleri ve tuvaletler/lavabolar gibi sık
dokunulan yerler düzenli olarak temizlenmelidir.
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Kirli görünen veya üzerine bir şey dökülen yüzeyler mümkün olan en kısa zamanda
temizlenmelidir.
İş yerinde onaylanmış ya da şüpheli COVID-19 vakası varsa dezenfeksiyon gereklidir. İş
yerinize her gün çok sayıda kişi girip çıkıyorsa yine düzenli olarak dezenfekte etmeniz
önerilir.

İş yerimde COVID-19 vakası olursa ne yapmalıyım?
İş yerinizde COVID-19 vakası olursa eyalet ya da bölge sağlık yetkilileri size ne
yapılacağını söyleyecektir. Onların tavsiyelerine uyun.
İnsanların iş yerinize dönebilmeleri için öncelikle iş yeri iyice temizlenmeli ve dezenfekte
edilmelidir.

Çalışanların kişisel eşyaları hakkında ne yapılmalı?
Çalışanlarınıza iş yerinde kullanılan gözlük ve telefon gibi kişisel eşyalarını dezenfektan
mendiller kullanarak düzenli olarak temizlemelerini söylemelisiniz.

Bulamazsam kendi dezenfektanımı kendim yapabilir miyim?
Mağazalarda satılanlar hükümetin standartlarına uygun olduğundan işe
yarayacaklarından emin olabilirsiniz. Bununla beraber, çamaşır suyu ve su kullanarak bir
dezenfeksiyon solüsyonu hazırlayabilirsiniz. Tehlikeli olabileceklerinden dolayı
kimyasallarla çalışırken dikkatli olun.

Temizlik sırasında çalışanlarım ne giymelidir?
Çoğu durumda iş yerini temizlerken çalışanların koruyucu elbise giymesi gerekmez.
Temel olarak:
▪
▪
▪
▪

en azından eldiven kullanılmalıdır
onaylanmış ya da şüpheli COVID-19 vakasından etkilenen bir alan temizleniyorsa
cerrahi maske giyilmelidir
uzun önlük ya da tek kullanımlık kıyafet gerekmez
kişisel koruyucu ekipman temin etmeli ve çalışanlarınızı bunların güvenli şekilde
kullanılması hakkında eğitmelisiniz.
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Antibakteriyel ürünler COVID-19 virüsünü öldürür mü?
Antibakteriyel ürünler bakterileri öldürmek üzere tasarlanmıştır. COVID-19 bakteri değil
virüs kaynaklı olduğundan antibakteriyel ürün gerekmez.
Elleri temizlemek için düzenli olarak sabun ve su kullanımı etkindir.

Daha fazla bilgi
COVID-19 ile iş sağlığı ve güvenliği hakkında daha fazla bilgi için Safe Work Australia
İnternet sitesine gidin.
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