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Bildiğiniz gibi Dünya genelinde Covid-19 tehdidi devam etmektedir. Bu süreçte sizlere daha iyi hizmet 
verebilmek ve çalışanlarımızı Covid-19 pandemisinden koruyabilmek adına Firmamızdan hizmet almadan 
önce aşağıdaki sorulara cevap verilmesini rica ederiz.  

 

Sorular Evet Hayır 

Firmanız genelinde Covid-19 vakası var mı?   

Firmanıza  gelen ziyaretçiler için temassız ateş ölçerler ile ateş ölçümü yapılıyor mu?   

Ateş ölçümü sonrası, yüksek ateşli olanlar izole ediliyor mu?   

Tezmaksan Firmasının çalışma yapacağı sahadaki çalışanlarınızdan Covid-19 teşhisi 
konulan var mı? 

 
 

Covid-19 teşhisi konulan çalışanınız çalışma yapılacağı süre içerisinde firmada 
bulunacak mı? 

 
 

Firmanızda saha, tuvalet ve lavabolar sürekli dezenfekte ediliyor mu?   

Firmanızda aynı anda bulunan çalışan sayısının asgari oranda tutulması için planlama 
yapıldı mı? 

 
 

Çalışma öncesi maske, eldiven, yüz siperliği ve kullan at tulum tedariği yapılıyor mu?   

Çalışma alanında ortak kullanılan elle temasın yüksek olduğu transpalet, uçak 
merdiveni vs. gibi ekipmanların kullanan personel tarafından kullanım öncesi ve 
sonrası ellerini dezenfekte etmekte midir? 

 

 

Çalışma alanında ortak kullanılan elle temasın yüksek olduğu CNC makine ekranları ve 
kapılarının kullanan personel tarafından kullanım öncesi ve sonrası ellerini dezenfekte 
etmekte midir? 

 

 

Çalışma yapılacak olan sahada Tezmaksan Çalışanına eşlik edecek çalışanınıza 
Covid-19 teşhisi konuldu mu?  

 
 

Tezmaksan Çalışanına kullandırılacak olan sosyal alanlarda Covid-19 önlemleri alındı 
mı? 

 
 

Çalışma yapılacak olan sahada Tezmaksan Personeline eşlik edecek çalışanınız Son 
14 gün içerisinde yakınlarından herhangi birisi veya kendisine Covid-19 hastalığı tanısı 
olan var mı? 

 

 

İSG uzmanınız ve İşyeri Hekiminiz çalışma öncesi çalışma sahasının kontrolünü 
yaparak çalışmaya uygunluk veriyor mu?  

 
 

 

 
Firmanızda Tezmaksan tarafından çalışılacak süre boyunca aşağıdaki kurallara uyulmasını önemle 
rica ederiz. 

 Tezmaksan çalışanına eşlik edecek olan çalışanınızın maske ve siperlik kullanımına özen 

gösteriniz. 

 Sosyal mesafe sınırı 2m. olup çalışanlarımız ile olan görüşmelerinizde bu mesafeye uymaya 

özen gösteriniz. 

 Tezmaksan el sıkışmak gibi selamlaşma şekillerini Pandemi süreci boyunca geçici olarak 

yasaklamıştır. 

 Toplantı salonlarındaki oturma düzeninde sosyal mesafe sınırının korunmasına özen 

gösterilmelidir.  

 Toplantıların minimum katılımcı ile yapılması konusuna özen gösterilmelidir.  

 Firmanız içerisinde Tezmaksan personelinin çalışma süresi boyunca ortak kullanım alanlarında 

yönlendirmelerin ve dezenfekte çalışmalarının yapılmasına özen gösteriniz.  

 Firmanıza girişlerde tüm ziyaretçilere Maske ve Dezenfektan verilmesi ve kullandırılması 

sağlanmalıdır.  
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 Firmanıza girişte Çalışanlarınız arasında hassas risk grubu olanların çalıştırılmamasına özen 

gösteriniz. 

Yukarıda verilen cevapların doğruluğunu, Firmanızda çalışma yapacak olan personelimiz için tüm 

Maske, Mesafe ve Hijyen kurallarının sağlanacağını, Covid-19 hastalık tanı yada belirtisi olan bir kişi ile 

aynı ortamda bulundurmayacağınızı kabul ve taahhüt ettiğinizi beyan ediyorsunuz.  

 

Taahhüt ve Beyan eden kişinin; 

Adı Soyadı: 

Görevi: 

İmzası: 

 

 
 


