
REVİZYON TARİHİ  :

REVİZYON NO          :

SIRA 

NO 
FAALİYET TEHLİKENİN TANIMI VE RİSKLER ZARAR ETKİLENEN İLK TARİH O Ş İLK RİSK

YAPILMASI GEREKEN DÜZELTİCİ /ÖNLEYİCİ 

FAALİYET 

TERMİN 

TARİHİ
O Ş

SON 

RİSİK 
SORUMLU 

1 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 5 15

Sosyal mesafe kuralı gözetilerek 

çalışma yöntem ve şekillerinin 

yeniden gözden geçirilmesi, 

mümkün olduğu durumlarda bu 

kurala uygun iş organizasyonu 

yapılmalıdır.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

2 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 5 15

Ara dinlenmeleri ve yemek 

molalarını da kapsayacak şekilde 

çalışma süreleri içinde çalışanların 

birbirleriyle etkileşimlerinin asgari 

düzeyde olacak şekilde 

planlanmalıdır.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

3 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 4 12

Çalışma alanında aynı anda 

bulunan çalışan sayısının asgari 

oranda tutulması için planlama 

yapılması , mümkün olmaması 

halinde uzaktan çalışma gibi 

yöntemlerin tercih edilmeli.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

4 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 4 16

Ekranlı araçlar ve ilgili parçaları ( 

klavye, mouse, ortak telefon, 

diyafon, mikrofon vb. ) dahil olmak 

üzere kullanılan tüm ekipmanın ve 

çalışma ortamı hijyeninin 

sağlanması amacıyla farklı 

kullanıcılar tarafından kullanıldıkça 

sık aralıklarla dezenfekte edilmesi 

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

5 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 5 15

İşin yürütümüne engel olmayacak 

ve bulaşma riskini azaltacak 

şekilde uygun kişisel koruyucu 

donanımların seçilip kullanılması

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

SALGIN (COVİD-19) RİSK ANALİZ RAPORU 
20.04.2020

2

TEHLİKELERE GÖRE İLK RİSK SEVİYESİNİN DEĞERLENMESİ TEHLİKELERE GÖRE ALINACAK ÖNLEMLER 

TEHLİKELERİN BELİRLENMESİ 
YAPILACAK DÜZELTİCİ /ÖNLEYİCİ FAALİYET VE SONRASI RİSKİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ



6 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 4 12

Asansörlerin mümkün olduğunca 

kullanılmaması , zorunlu hallerde 

içerisinde sosyal mesafe kuralına 

uygun kişi sayısı ile 

sınırlandırılması ve temas edilen 

yüzeylerin sıklıkla dezenfekte 

edilmesi 

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

7 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 4 12

Tuvalet, banyo ve lavabolarda 

yeterli miktarda kişisel hijen 

malzemesinin bulundurulması, bu 

alanların kullanılmasından önce ve 

sonra kişisel hijyen kurallarının 

uygulanmasına dikkat edilmesi ve 

buraların sıklıkla dezenfekte 

edilmesi 

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

8 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 5 15

Ateş , öksürük , nefes darlığı ve 

benzeri şikayeti olan çalışanların 

işyeri sağlık personelinin işyerinde 

bulunması halinde yapılacak 

kontrolden sonra işe 

yönlendirilmesi, Bulunmaması 

halide doğrudan sağlık 

kuruluşlarına yönlendirilmesinin 

sağlanması 

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

9 ÇALIŞMA ORTAMI 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,Ölüm 
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 5 20

Covid 19 şüpmesi var ise bu kişi ile 

temas  eden işyeri çalışanlarının 

belirlenmesi , çalışan ile temas 

etmiş kişilerin iletişim bilgileri 

kayıt altına alınması , İL/İLÇE 

Sağlık Müdürlüğü nün 

yönlendirmesine göre hareket 

edilmesi 

20.05.2020 1 5 5
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

10 GENEL 

KORON ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

Çalışanların hasta olduklarında 

evde kalmalarını teşvik eden, 

öksürük ve hapşırma görgü 

kurallarını içeren ve el hijyeninin 

önemini anlatan afiş /poster/ 

talimatlar işyerinin girişine ve 

herkesin görebileceği diğer 

alanlara asılmalıdır.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ



11 GENEL 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık, Ölüm 
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 4 16

alan çalışanların mümkünse evden 

çalışmaları sağlanmalıdır.                                   

tespit edilirse, işverenler diğer 

çalışanları için COVID-19'a maruz 

kalma olasılıkları konusunda 

bilgilendirme yapmalı ve sağlık 

kuruluşları ile irtibata geçmelidir.

20.05.2020 1 5 5
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

12 İŞYERİNE GİRİŞ - ÇIKIŞLAR

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

kısıtlanmalı, acil olmayan ziyaretler 

ve dışardan alınan hizmetlerden 

acil olmayanları iptal edilmelidir.                 

Çalışanların işe girişlerinde 

temassız ateş ölçer ile ateşlerinin 

ölçülmesi

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

13 İŞYERİNE GİRİŞ - ÇIKIŞLAR

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık, Ölüm 
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 4 16

Ateş , öksürük , nefes darlığı ve 

benzeri şikayeti olan çalışanların 

işyeri sağlık personeline , 

bulunmaması durumunda doğrudan 

sağlık kuruluşlarına 

yönlendirilmesinin sağlanmalıdır.

20.05.2020 1 4 4
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

14
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM           

(KKD ) HAKKINDA 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 5 20

kişilerle doğrudan temas veya 

kontaminasyon riski bulunan 

çalışma ortamlarında,  çalışanların  

tam  kapalı  göz  koruyucu  veya  

yüz  koruyucu/siperlik  (EN-166), 

koruyucu  kıyafet  (EN-14126),  

solunum  koruyucu  (EN-149/FFP2  

veya  FFP3)  ventilsiz maskelerin ve 

eldivenlerin (EN ISO 374-5 ve virüs 

piktogramlı) kullanılması 

sağlanmalıdır. Covid-19 virüsüne 

karşı koruma amaçlı “tekrar 

kullanılamaz” anlamına gelen “NR” 

işareti bulunan maskelerin 

bulundurulması gerekmektedir.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ



15
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM           

(KKD ) HAKKINDA 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

ve güvenliği profesyonelleri 

tarafından çalışanlara uygulamalı 

etkin maske kullanımı ve Tıbbi 

Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 

kapsamında atık  yönetimi 

eğitimleri verilmeli ve hijyen 

konusunda farkındalıkları 

arttırılmalıdır.

10.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

16 SERVİS ARAÇLARIN KULLANIMI

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

temas edilen yüzeyleri başta olmak 

üzere temizlik ve hijyeni sık 

aralıklarla sağlanmalıdır.                                                        

aracını  kullanan  çalışanların  araç  

içerisindeki  yüzeylere  teması 

mümkün olduğunca 

azaltılmalıdır.Şöför ve yolcular 

maske kullanmalıdır.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

17 SEYAHATLAR

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 4 16

Yurtdışından dönen kişiler işe 

gitmekten kaçınmaları ve Sağlık 

Bakanlığı nın 14 GÜN Kuralına 

uymalarının sağlanması, 

gerektiğinde bilgi almak için ALO 

184 Koronavirüs Danışma Hattına 

yönlendirilmeleri gereklidir.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

18 SEYAHATLAR

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 4 12

Yurtiçi seyahatten dönen  

çalışanların sağlık kontrolünden 

geçirilmeden işbaşı yapmalarının 

engellenmesi ve çalışma süresince 

sağlık durumlarının gözlenmesi 

gerekliidir.                                 

Zaruri olmadıkça seyahatlerin iptal 

edilmesi ya da azatılmasına yönelik 

çalışma yapılmalı.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ



19 TEMİZLİK VE HİJYEN 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

Çalışanlar, işyeri ortamına 

girmeden ve çalışma sırasında en 

az 20 saniye boyunca sabun ve 

suyla ellerini yıkamaları  

konusunda bilgilendirilmelidir, su 

ve sabuna erişim olmadığı takdirde 

alkol bazlı bir el dezenfektanı 

kullanarak ellerini sık sık 

temizlemeleri sağlanmalıdır.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

20 TEMİZLİK VE HİJYEN 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

 İşyerinde  çalışanların  kullanımı  

için  yeterli  temizlik  malzemeleri  

bulundurulmalıdır.  El hijyenini 

teşvik etmek için dezenfektanlar 

ortak alanlarda bulundurulmalıdır.

20.05.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

21 TEMİZLİK VE HİJYEN 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

çalışma ortamının diğer öğelerinin 

rutin olarak  temizlenmesi ve 

dezenfekte  edilmesi  dahil  olmak  

üzere  düzenli  temizlik  

uygulamaları  sürdürülmelidir. 

Çalışma alanları, lavabo,  tuvalet, 

banyo, merdiven korkulukları, 

musluk ve  yemekhaneler, 

yatakhaneler, dinlenme alanları, 

giyinme/soyunma odaları, kapı, 

turnike gibi ortak kullanım 

alanlarında hijyen şartlarına 

uyulmalıdır.

10.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

22 TEMİZLİK VE HİJYEN 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

düzenli olarak temizlenmelidir. 

Mümkün olduğunca işçilerin diğer  

çalışanların  telefonlarını,  

masalarını,  ofislerini  veya  diğer  

çalışma  araçlarını  ve 

ekipmanlarını kullanmaları 

engellenmelidir.

10.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ



23 TEMİZLİK VE HİJYEN 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

ekipmanlar, çalışma alanından 

ayrılmadan önce çıkarılmalı ve 

diğer giysilerden  ayrı  bir  yerde  

muhafaza  edilmesi  sağlanmalıdır.  

Kirlenmiş  bu  giysilerin  ve 

koruyucu ekipmanların virüsten 

arındırılarak temizliği sağlanmalı, 

gerektiği hallerde ise imha 

edilmelidir.

10.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

24 TOPLANTI VE EĞİTİMLER 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

organizatörlerin,  katılımcıların,  

hazır  yemek  servislerinin  

(mümkünse kumanya tipi) ve 

ziyaretçilerin iletişim bilgileri (cep 

telefonu numarası, e-posta ve 

kaldıkları adres  vb.)  kayıt  altına  

alınmalıdır.  Herhangi  bir  katılımcı  

şüpheli  bir  bulaşıcı  hastalığa 

yakalanırsa,  ayrıntılarının  halk  

sağlığı  yetkilileri  ile  paylaşılacağı  

açıkça  belirtilerek,  eğer bunu 

kabul etmezlerse, etkinliğe veya 

toplantıya katılımları 

engellenmelidir.

10.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

25 TOPLANTI VE EĞİTİMLER 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 3 12

sıkışmadan selamlaşma yapılması 

Toplantıda  veya  etkinlikte  tüm  

katılımcıların  düzenli  el  yıkama  

veya  alkollü  dezenfektan 

kullanımı sağlanmalıdır.                                

mesafe olacak şekilde bir oturma 

düzeni ayarlanmalıdır.                       

tokalaşmadan veda edilmesi ve 

toplu fotoğraf çekilmemesi 

önerilmelidir.

10.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

26 TOPLANTI VE EĞİTİMLER 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 3 9

Toplantı ve eğitimlerin salgın 

bitene kadar ertelenmesi
20.06.2020 1 3 3

İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ



27 YEMEKHANE VE DİNLENME 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 4 4 16

konfor  şartları  ve  hijyen  

sağlanmalıdır.  Aynı  anda  yemek 

yiyen çalışan sayısı (öncelikli 

olarak kumanya verilmesi, kapalı 

kapta tek kullanımlık içme suyu 

sağlanması, mümkün olmaması 

durumunda çalışanların vardiyalı 

şekilde yemek yemesi, aynı anda 

yemek yiyecek çalışanların 

mesafeli oturabileceği şekilde bir 

düzen kurulması veya çalışanın   

her   gün   aynı   masaya   

oturmasını   sağlayacak   

numaralandırma   sistemi   vb.) 

azaltılmalıdır.

10.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

28 YEMEKHANE VE DİNLENME 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 3 9

Yemekhane ve dinlenme 

alanlarında sosyal mesafe ve hijyen 

kuralları göz önünde 

bulundurularak sıra ve masa 

düzeninin uygun şekilde 

ayarlanması

20.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

29 YEMEKHANE VE DİNLENME 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 4 12

Mümkünse, yemeklerin ve 

içeceklerin tek kullanımlık 

kumanya şeklinde dağıtılması

20.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ

30 YEMEKHANE VE DİNLENME 

KORONA ( COVID-19 ) salgınının  

yayılmasını önlemek veya yayılmasını 

yavaşlatmak  için tedbirler alınmaması 

sonucu risk vardır.

Hastalık,
Tüm 

çalışanlar 
20.04.2020 3 4 12

Baharat, kürdan ,tuz kaşık , çatal, 

bıçak, bardak vb. malzemelerin tek 

kullanımlık olacak şekilde 

sunulmasının sağlanması 

20.06.2020 1 3 3
İŞVEREN/ İŞVEREN 

VEKİLİ
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