İş sağlığı ve güvenliği – Fiziksel mesafe
Yakın temas halinde çalışma COVID-19'a maruz kalma riskini artırır.
Mevcut sağlık tavsiyesi iş yerlerindekiler dahil herkesin mümkün olan her durumda
fiziksel mesafe önlemlerine mutlaka uymaları yönündedir.
COVID-19 ile ilgili sağlık ve güvenlik konularında çalışanlarınız ile sağlık ve güvenlik
temsilcilerine danışmalısınız.

Fiziksel mesafe bırakmak nedir?
Mümkün olan durumlarda herkes diğerlerinden en az 1,5 metre mesafeyi korumalıdır
(aile fertleri hariç)
Bazı eyalet ve bölgelerde bir iş yerinde aynı anda bulunabilecek toplam kişi sayısına
ilişkin kısıtlamalar da yürürlükte olabilir.

İşverenler iş yerinde hangi fiziksel mesafe önlemlerini alabilir?
Düzen
Fiziksel mesafeyi uygulayabilmek için iş yeri düzenini ve iş akışlarınızı yeniden
tasarlamanız gerekebilir. Mesafe gerekliliklerini belirtmek için zemine ya da duvarlara
işaret koymayı değerlendirin.
İş yerinin fiziksel düzeninde değişiklik yapıyorsanız yeni düzende çalışanlar hem normal
çalışma koşullarında hem de acil durumlarda iş yerine güvenli şekilde girip çıkabilmeli ve
hareket edebilmelidir.

Toplantılar ve eğitimler
Personelin bir araya gelmesi gerektiğinde telefon ya da video konferans gibi yüz yüze
olmayan seçenekleri tercih edin.
Yüz yüze olmayan toplantı seçeneği yoksa toplantı süresini ve katılımcı sayısını
sınırlandırın.
Herkesin aralarında en az 1,5 metre mesafe bırakmasını sağlayın. Kapalı mekânda
yapılacaksa yeterli havalandırma sağlayın.
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İş yeri tesisleri
Ortak alanlardaki mobilyaları birbirinden uzaklaştırın ve sırayla yemek molası vermek
gibi yollarla bu alanları aynı anda kullanacak çalışan sayısını azaltın.
Asansörlerde çalışanların birbirlerinden mümkünse 1,5 metre mesafede kalmalarını
sağlayın.
Fiziksel mesafe hakkında uyarı işaretleri yerleştirin. Safe Work Australia İnternet
sitesinde çeşitli posterler ve kaynaklar mevcuttur.
Tuvalet ve lavaboları ayırmayı değerlendirin; örneğin, çalışanlar ve ziyaretçiler için ayrı
tuvaletler gibi.

Teslimat yapanlar, yükleniciler ve müşteriler
İş yerinize gelenlere iş yerinde uymaları gereken kuralları açık bir şekilde anlatın.
Örneğin araçta kalma, iletişim için cep telefonunu kullanma ve elektrik belgeler kullanma.
Teslimatlarla ve yüklenicilerle ilgilenecek çalışan sayısını en aza indirin. El yıkama
tesisleri temin edin. Bu mümkün değilse teslimat tamamlandıktan sonra alkol bazlı el
dezenfektanları kullanılabilmelidir.

Çalışanlarım iş sırasında fiziksel mesafeye uyamıyor. Bu durum
çalışmayacakları anlamına mı geliyor?
İş yerinde çalışanların ve diğer kişilerin aralarında 1,5 metre mesafeyi her zaman
korumaları mümkün olmayacaktır.
Böyle bir durumda, ilgili görevin tamamlanma zorunluluğunu ya da ertelenme imkanını
değerlendirin.
Bir görevin tamamlanması zorunluysa ve çalışanlar yakın temas içinde olacaklarsa
işverenler sağlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmak ya da en aza indirmek amacıyla
ne yapabileceklerini belirlemek için mutlaka bir risk değerlendirmesi yapmalıdır.
Pratik ve güvenli olduğu durumlarda yakın etkileşim içeren görev ve süreçleri gözden
geçirin. Mesafeyi artırmak için bunlarda nasıl değişiklik yapılabileceğini belirleyin.
Bu mümkün değilse çalışanların yakın temas ederek geçirecekleri süreyi kısaltın ve
başka kontrol önlemleri alın.
Örneğin:
▪ bir yerde aynı anda bulunacak kişi sayısını en aza indirin
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▪
▪
▪
▪

başlama, bitirme ve mola zamanlarını sıraya koyun
görevleri iş yerinin değişik yerlerine dağıtın ya da iş yeri dışına taşıyın
aynı vardiyada ya da belli bir yerde çalışanları ekiplere ayırın. Ekiplerin kendi yemek
alanları ya da mola tesisleri olup olamayacağını değerlendirin ve
her bir çalışanın kendi ekipmanı ya da aleti/takımı olmasını sağlayın.

Kesintisiz gözden geçirme ve takip
Önlemlere uyulduğundan ve bunların yürürlükte kaldıklarından emin olmak için fiziksel
mesafeyi takip edin ve gözden geçirin.
Fiziksel mesafe önlemleri iletişimi etkileme veya bir görevi daha az kişinin yapması
sonucunu verme gibi yeni sağlık ve güvenlik riskleri doğuruyorsa bu riskleri de
yönetmelisiniz.

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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