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SUNUŞ

Bu süreci hep birlikte aşacağız

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan 
yeni tip korona virüs (Covid19) salgını ile ülke 
olarak tüm platformlarda büyük bir mücadele 
veriyoruz. 

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) ‘nde 
faaliyet gösteren tüm firmalar bu etkin mücadeleye destek vermiş ve gerekli 
önlemlerini almıştır. Hazırladığımız ‘İşletmelerde korona virüs önlemleri 
kılavuzu’ ile gerek işçilerimizin gerekse de işletmelerimizin virüsle mücadele 
konusunda bilinçliliğini en üst düzeyde arttırmayı hedefledik.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi, 180 bin çalışanı ve onların aileleriyle 
yaklaşık bir milyon nüfuslu büyük bir ailedir. Tesislerimiz çalışan işçilerimizin 
ve onların ailelerinin sağlıkları için her türlü tedbirler alınmıştır.

Çalışanlarımızın hijyenleri ve günlük sağlık kontrolleri, sosyal mesafe 
kurallarına uyumları, tesislerin sürekli dezenfekte edilişi, yemekhane 
kurallarının uygulamalara göre düzenlenmesi, işçi servislerinin dezenfekte 
edilmesi ve işçilerin serviste kurallara uygun olarak oturmaları gibi önlemler 
üst düzeydedir.

Türkiye'nin ve Gaziantep' in bu süreci daha iyi aşabilmesi için herkesin elinden 
geleni yapması gerekiyor. İnsan ve toplum sağlığını riske etmeden Sağlık 
Bakanlığımızın önerdiği kurallara ve alınan tedbirlere uyalım. 

Gaziantep, Türkiye'nin en önemli sanayi kentlerinden birisidir. Gaziantep 
Organize Sanayi Bölgesi ve sanayiciler olarak çalışanlarımızı korurken 
çalışmaya, üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu 
zor günleri hep birlikte aşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Cengiz Şimşek
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi
Yönetim Kurulu Başkanı



KORONAVİRÜS 
SEMPTOMLARINI 
İHMAL ETMEYİN01
Korona virüsün genel semptomlarından olan, 
aşırı halsizlik, kuru öksürük, şiddetli baş 
ağrısı, solunum sıkıntısı, yüksek ateş 
belirtileri gözlemlediğinizde, kendinizi 
çevrenizden izole edip en yakın sağlık 
kuruluşuna gidiniz.

KURU
ÖKSÜRÜK

BAŞ 
AĞRISI

YÜKSEK
ATEŞ

SOLUNUM
SIKINTISI

AŞIRI
HALSİZLİK



MASKE KULLANIMI 
VİRÜSTEN KORUYOR02
İşyerlerinde pek çok kişi ile iletişim kuran, 
idari personel, saha personeli, bekçi, aşçı, 
temizlik ve ikram hizmetlerinde görev alan 
personelin maske ve eldiven gibi hastalığın 
bulaşma riskini azaltan kişisel koruyucu 
donanımlar kullanmasını sağlayın. Maske 
takmadan sokağa ve alışveriş merkezlerine 
çıkmayarak, sosyal ortamlardan uzak 
durunuz.



DOĞRU MASKE 
KULLANMA KULLANIMINA 
AZAMİ ÖZEN GÖSTERİN03

Maske takmadan önce ellerinizi en az 20 saniye su ve normal 
sabunla yıkayın veya alkol içerikli el antiseptiği ile 20-30 saniye 
ovalayın.

Maskenin ağız ve burnunuzu tamamen kapattığından emin olun. 
Maske bu bölgelere tam olarak oturmalı ve yüzünüzle maske 
arasında boşluk kalmamalıdır.

Maskeyi takarken ve çıkarırken maskenin iç yüzüne dokunmayın. 
Maskeyi kulağa takılan lastiklerinden veya başın arkasında 
bağlanan iplerinden tutarak takın ve çıkarın.

Maskeyi asla çenenizin altına veya başınızın üstüne yerleştirerek 
kullanmayın.

Nemlenen veya kirlenen maskenizi değiştirin, bunun için 
çantanızda veya yanınızda birden fazla maske taşıyın. Temiz ve 
kirli maskeleri ayrı naylon torbalarda taşıyın.



SOSYAL MESAFEYE  
AZAMİ ÖZENİ 
GÖSTERİN04
Sosyal mesafe koronavirüs yayılımını 
önlemenin en önemli ve etkin tedbirlerinden 
biridir. İş yeri giriş çıkışlarında ve bütün 
alanlarda 1,5 metre veya 3 adımlık sosyal 
mesafe kuralına kesinlikle uyun.

1.5 metre



ELLERİNİZİ 
20 SANİYE SABUNLU 
SUYLA YIKAYIN05
Virüs bulaşma olasılığını bertaraf etmek için, 
her riskli yüzeye temastan sonra en az 20 
saniye boyunca ellerinizi bol sabunlu su ile ve 
ovalayarak yıkayınız. Ellerinizi yıkadıktan sonra 
tek kullanımlık havlu ile kurulayınız. Su ve 
sabuna erişim imkanı olmadığında alkol bazlı 
dezenfektan ya da en az % 70 alkol içeren 
kolonya kullanın. Fabrikaya girerken, 
yemekhaneye giriş ve çıkışlarda el yıkamayı 
ihmal etmeyin.



ELLER NE ZAMAN 
YIKANMALI? 06
Yemek hazırlamadan önce ve 
hazırladıktan sonra 
Yemek yemeden önce ve yedikten sonra 
Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten 
çıktıktan sonra 
Diş, ağız, yüz, göz temizliğinden önce 
Burun temizliğinden sonra 
Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra 
Çöplere ve bozulmuş gıdalara dokunduktan 
sonra 
Pişmemiş gıdalara temas ettikten sonra 
Toplu taşıma araçlarını kullandıktan sonra 
Hayvanlarla temas ettikten sonra 
Eller görünür şekilde kirlendiğinde 
Dışarıdan eve girdiğimizde



ELLER NASIL 
YIKANMALI?07
El yıkama öncesinde, ellerdeki yüzük-saat gibi 
aksesuarlar çıkarılır. 
Akmakta olan su altında eller ıslatılır. 
Bilekler, avuç içi, ellerin sırt ve parmak araları 
ile tırnakların kenar ve uçları sabun ile 
köpürtülerek en az 20 saniye süreyle 
kuvvetlice ovuşturulur.
Eller su altında iyice durulanır. 
Eller bileklerden başlayarak kâğıt havlu ile 
kurulanır. 
Aynı kâğıt havlu ile musluk kapatılır.



ÖKSÜRÜRKEN, 
HAPŞIRIRKEN DİRSEĞİNİZİN 
İÇ KISMINI KULLANIN08
Soğuk algınlığı belirtilerinden olan hapşırma 
ve öksürme hali gözlemlenen kişiler, eğer 
maskeleri yoksa hapşırma ve öksürme 
esnasında tek kullanımlık mendil kullanmalı. 
Mendil de yoksa dirseğin iç kısmına ağzını ve 
burnunu kapatacak şekilde öksürüp 
hapşırmaya özen göstermeli. Hapşıran ve 
öksüren kişilerden en az 3 metre uzakta 
durarak ve ağız ve burnunuzu kapatacak tek 
kullanımlık tıbbi maske ile korunabilirsiniz.



ELİNİZLE YÜZÜNÜZE, 
AĞZINIZA, GÖZÜNÜZE VE 
BURNUNUZA DOKUNMAYIN09
Koronavirüsün en etkili bulaşma 
yöntemlerinden biri de ellerinizi yüzünüze, 
burnunuza dokundurmaktır. Koronavirüsün 
solunum yoluyla bulaştığı gerçeğinden 
hareketle ellerinizi yıkamadan, dezenfekte 
etmeden yüzünüze, ağzınıza, burnunuza ve 
gözünüze kesinlikle elinizle temas etmeyiniz.

ELLERİNİZLE YÜZ BÖLGENİZE
KESİNLİKLE TEMAS ETMEYİN



TOKALAŞMAKTAN VE 
SARILMAKTAN KAÇININ10
Koronavirüs yayılımını engellemek için başka 
bireylerle fiziksel temasta bulunmayın. 1.5 
metrelik sosyal mesafe kuralı çerçevesinde, 
tokalaşmak ve sarılmak gibi doğrudan temas 
içeren davranışlardan kesinlikle kaçının.



YEMEK VE DİNLENME
SAATLERİNDE SOSYAL 
MESAFEYE DİKKAT11
İşyerlerinizdeki mola, dinlenme ve yemek 
saatlerini de kapsayacak şekilde, çalışma 
süreleri içinde diğer çalışanlarla etkileşim ve 
teması en asgari düzeyde tutup kontrollü 
olmaya dikkat ediniz. Çalışma alanlarında, 
çalışma şartları elverdiğince toplu olarak bir 
araya gelmemeye özen gösterin.

SOSYAL MESAFE

2 m



SIK KULLANILAN 
YÜZEYLERİ SÜREKLİ 
DEZENFEKTE EDİN12
İşyerinizde kapı kolları, merdiven tırabzanları 
gibi pek çok kişinin temasta bulunduğu 
yüzeylere dokunmaktan özenle kaçının. 
Zorunlu temas sonrasında el dezenfeksiyonu 
yapmayı ihmal etmeyin. Bu yüzeylerin gün 
içerisinde sık periyotlarda dezenfektan 
sıvılarla temizlenmesini sağlayınız.



ORTAK KULLANILAN 
EKİPMANLARIN 
TEMİZLİĞİNE DİKKAT 13
Diğer çalışanlarla ortak kullandığınız 
ekipmanların her kullanımdan önce 
dezenfekte edilmelidir. Yine işletmelerde 
kullanılan taşıma ve istifleme gibi araçlar 
düzenli olarak dezenfekte edilmeli. Kullanılan 
makinalar, üretici firmaların önerileri 
doğrultusunda temizlenmelidir.



KAPALI ÇALIŞMA 
ORTAMLARINI SIK SIK
HAVALANDIRIN  14
Kapalı çalışma ortamları korona virüsün 
yayılımı için potansiyel tehditler 
barındırmaktadır. Bu nedenle kapalı çalışma 
ortamınızı, çalışma süreleri içerisinde sık sık 
havalandırınız.



SERVİS ARAÇLARINDA 
POTANSİYEL RİSKLERE 
DİKKAT15
Servis araçları koronavirüs yayılımı için 
potansiyel riskler taşımaktadır. Bu nedenle 
servislere biniş ve inişlerde sosyal mesafeyi 
korumaya, temastan kaçınmaya büyük özen 
gösterin. Servis içerisinde gerekmedikçe 
elinizle araç yüzeylerine dokunmayın. Yolculuk 
sırasında gerekmedikçe diğer kişilerle sözlü 
iletişimden kaçının, araç içerisinde yüksek 
sesle konuşmayın. Her gün aynı koltukta 
seyahat edin. Servisten indikten sonra el 
dezenfeksiyonunu ihmal etmeyin.






