
 

 

 

ILO Türkiye Ofisi’nin koronavirüs (COVID-19) salgını sürecinde çalışanların sağlık ve 
güvenliğini korumaya yönelik açıklaması 

24 Mart 2020, Ankara 

Çalışma hayatı, küresel pandemik virüs COVID-19 tarafından ciddi olarak etkilenmektedir. Virüsün halk 
sağlığı üzerindeki sonuçları yanında, milyonlarca insanı ekonomik ve sosyal olarak da etkileyeceği tahmin 
edilmektedir. Hükümetler, çalışan ve işveren örgütleri salgınla mücadele sürecinde, çalışanların 
güvenliğini ve işlerin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli role sahiptir. 

Bu bağlamda, ILO Türkiye Ofisi, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumaya yönelik olarak aşağıdaki 
konuların önemini vurgulamaktadır:   

Sosyal Diyalog: 

1. Her düzeyde hızlı ve etkili önlemlerin alınabilmesi için sosyal diyaloğun etkin kullanılması, 
2. Çalışan örgütlerinin COVID-19 ile ilgili karar verme sürecine katılması ve kriz durumunda 
politikaların hayata geçirilmesi konusunda aktif rol alması.  
3. Çalışan örgütlerinin güvenilir bilgi aktarımı sağlayarak işçilerin korunmasına katkı sağlaması. 
Özellikle hasta ve hastalık riski altındaki çalışanların temel çalışma haklarının korunması. 

İşverenlere düşen görevler: 

1. Çalışanlarını düzenli aralıklarla bilgilendirmesi, işyeri temizliği ve düzeni, hijyen ve psiko-sosyal 
risk faktörleri konuları önceliklendirilerek gerekli eğitimlerin verilmesi, 
2. İşyerinde gerekli hijyen koşullarının sağlanması ve güvenlik önlemlerinin alınması (Özellikle sık 
ve/veya ortak kullanılan servisler, temas edilen çalışma alanları, araçlar, cihazlar ve ekipmanlar başta 
olmak üzere işyerlerinde hijyen ve temizlik sağlanmalıdır. Özellikle lavabo, tuvalet, banyo, merdiven 
kenarlıkları, musluk, yemekhaneler, yatakhaneler, asansörler vb. ortak kullanım alanlarına girişlerde 
dezenfektan bulundurulması, araç, cihaz ve ekipmanlar gözden geçirilmeli ve hijyen şartlarına azami 
uyulması), 
3. Acil durum planlarının COVID-19 dikkate alınarak güncellenmesi, 
4. İşyeri düzeyinde gelişmelerin günlük olarak izlenmesi ve gerekli risk değerlendirmesinin 
yapılması, 
5. Bağışıklık sistemi hastalığı, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik hastalığı olanlar, zayıf 
bağışıklık sistemine sahip olanlar, yaşlı çalışanlar gibi riskli gruplarda ağır seyretme riski yüksek 
olduğundan, riskli gruplar başta olmak üzere tüm çalışanların korunması, 
6. Hasta çalışanların evde istirahat etmelerinin teşvik edilmesi, 
7. COVID-19 ile ilgili düzenlemelerin ve politikaların farkında olarak virüsün işyerine olabilecek 
etkileri konusunda bilinçli olunması, beklenmeyen durumlar için bir plan oluşturulması, 
8. İş seyahatlerinin askıya alınması ya da ertelenmesi, 
9. Enfekte olma ihtimali olan çalışanların karantinaya gönderilmesi, 
10. Yapılan işlerin niteliğine göre mümkün olan durumlarda uzaktan çalışma modelinin dikkate 
alınması. 

 



 

Çalışanlara düşen görevler: 

1. COVID-19 özellikle solunum yoluyla yayılan damlacıklar ile bulaştığından, işyerinde hijyene azami 
dikkat edilmesi, ellerin düzenli olarak yıkanması, el ve yüzey dezenfektanlarının kullanılması, öksürme 
veya hapşırma sırasında ağız ve burnun tek kullanımlık mendille ya da dirseğin iç kısmıyla kapatılması. 
Çalışanların, selamlaşma sırasında tokalaşma ve sarılmadan kaçınması, soğuk algınlığı belirtileri 
gösterenlerle aralarında en az 3-4 adım mesafe konulması, 
2. Hastalık belirtilerini gösteren kişilerin kendilerini karantinaya alması ve en yakın sağlık 
kuruluşuna başvurması,  
3. Çalışanların, toplu koruma önlemlerine uymakla yükümlü olduğunun bilincinde olması. 

 

 

 

 


