
KOCEALİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL YEMEK SALONU VE MERKEZ MUTFAK 

SALGIN TEDBİR PLANI 

 

 

A-GENEL ESASLAR 

 

1.İşletmenin Covid-19 sorumlusu/sorumluları: 

Sebahattin DİKMEN  

Büşra YAVUZ  

Harun YILMAZ 

 

2. Personel yemek salonu 11:00- 15:00 saatleri arasında hizmete açık bulundurulacaktır. 

 

3.İşletme girişinde herkesin (çalışanlar dahil) temassız dijital termometre ile ateşleri 

ölçülecektir. Ateşi 38 dereceden yüksek olduğu tespit edilenler içeri alınmayarak en yakın 

sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir. 

 

4.Girişlerde dezenfektan bulundurulacak ve müşterilerin ellerini dezenfektan ile 

temizlemelerinden sonra içeri girişleri sağlanacaktır. 

 

5. Aynı anda yemek salonunda hizmetten yararlanabilecek 150 kişi bulunabilecektir. 

 

6. Personel sosyal mesafe kuralları göz önünde tutularak hazırlanan mesafe işaretçilerinden 

yararlanarak yemeklerini alacaktır ve kurallara göre düzenlenmiş olan masalarda ayrılan 

yerlere oturacaklardır. 

 

7. Maskesi olmayan müşteri salona alınmayacaktır. Yeme-içme faaliyeti dışında maske 

çıkarılmayacaktır. Başkalarının da teması göz önünde bulundurularak maskeler rastgele 

konulmayacaktır.  

 

8.Maske değişimini gerektiren durumlar için işletme girişinde talep edilmesi halinde 

müşterilere verilmek üzere yeterli miktarda maske hazır bulundurulacaktır.  

 

9. Firma çalışanı olarak; salata büfesinde 1 kişi, benmarilerde 3 kişi, bulaşıkhanede 2 kişi 

aynı anda bulunabilecektir.  

 

10. Firma çalışanları eldiven, maske ve siperlik takacak ve günlük temiz iş kıyafetleri ile 

çalışacaklardır. 

 

11. Çatal, kaşık, bıçak, peçete, kürdan ile tek kullanımlık tuz ve baharatlar ambalajlı şekilde 

su ve ekmekle birlikte firma servis personeli tarafından tepsi ile verilecektir. Ambalajlama 

işi aynı personelce yapılacaktır, hijyen kuralları sıklıkla yerine getirilecektir. 

 

12. Salata büfesi firma personeli tarafından servis edilecektir. 

 

13. Masa ve sandalyeler her servis sonrası temizlenecektir.  

 

14.İç mekân kapıları açık bulundurulacaktır. 

 



15. İşletme İçi Salgın önleme Tedbir Planı kapsamında COVID-19 a ilişkin panolarda       

bulunan afişlerdeki tedbirler ve kurallara uyulacaktır. 

16.İşletme personeline yönelik takip ve denetim görevlendirilen personel tarafından günlük 

ve periyodik olarak yapılacaktır. 

 

17.Genel kullanım alanları (tuvalet, lavabo vb.) temizliği/dezenfeksiyonu 2 saatte bir 

sağlanacaktır. Temizlik/dezenfekte için kullanılacak araç, gereç ve malzemeler Sağlık 

Bakanlığınca belirlenen standartlara uygun olacaktır. 

 

18. İşletmeye kabulü yapılacak gıda hammadde, temizlik maddesi, sarf malzeme vb. kabulü 

firma ve kurum yetkili personelince mesai saatleri içerisinde 9:00-16:00 arasında yapılacaktır.  

 

19.Menü planı göz önünde bulundurularak, depo kapasitesinin elverdiği azami ölçüde sipariş 

verilecektir.  

 

20.Malzeme teslim eden ve teslim alan yetkili personeller aynı kişiler olacaktır. Malzeme getiren 

kişilerin ateş ölçümleri yapılacak ve ad, soyad ve telefon bilgilerini kayıt altına alınacak ve bu 

bilgiler 14 gün süreyle muhafaza edilecektir.  
 

21. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve 

temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük/periyodik 

izleme formları ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.   
 

22.Müşteri ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerinde; en 

yakın sağlık kuruluşuna başvurulacaktır (adresi, telefon numarası, kuruluşta irtibata geçilecek 

görevliler ve bunların telefon numaraları yer alacaktır.) 

 

B- İŞLETME İÇİ VE SERVİSE İLİŞKİN KURALLAR 
 

1.Yemek salonları, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanımları ve açık alanlar 

dahil tesisin tamamı sosyal mesafe planına uygun olarak düzenlenir. Tesisin içinde veya 

dışarısında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanları vb.) 1,5 metre 

ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır. 

  
2.Servis yapılan masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm olacak şekilde 

düzenlenecektir.  

 

3.Masaların sadece karşılıklı oturma düzeni sağlanacak, masa yanlarına sandalye konularak 

oturma düzeni oluşturulmayacaktır. 

 

4. Karşılıklı oturmada masa eni 70 cm’den küçük masalarda çapraz oturma düzeni uygulanacak 

(masa kapasitesinin yarısı kadar müşteri çapraz şekilde oturtulacaktır.) veya grup halinde gelen 

misafirler için masa birleştirilebilecek ancak bu durumda da yan yana sandalyeler arası 60 cm 

kuralı ve diğer masalarla 1,5 metre mesafe kuralı hiçbir şekilde ihlal edilmeyecektir. 

 

5.Bütün masa düzeni kuralları masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire) her 

masa için uygulanacaktır. 

 



6.1 ve 2 nci maddede belirtilen sistematiğe uygun olarak belirlenen işletmeye aynı anda 

alınabilecek müşteri sayısı personel yemekhanesi için 150 kişidir. İşletme girişine görünebilir 

şekilde asılacaktır. 

 

7.Müşteri sayısı maksimuma ulaştığında içeri müşteri alınmayacaktır. 

 

8.İşletmenin içinde veya dışında sıra oluşabilecek her yerde 1,5 metre ara ile zeminde mesafe 

işaretlemeleri yapılacaktır. 

 

9.Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya ve temastan kaçınmaya özen 

gösterecektir. 

 

10.İşletme girişinde ayaklı dezenfektan standı bulundurulacaktır. 

 

11.Yemek masaları ve sandalyeler, servis malzemeleri, her misafir kullanımından sonra silinerek 

uygun şekilde temizliği ve dezenfeksiyonu sağlanır.  

 

12.Kullanılacak metal çatal, kaşık, bıçaklar gerekli hijyen şartlarında temizlendikten sonra hijyen 

şartlarında kapalı ortamlarda muhafaza edilerek el değmeyecek şekilde hazırlanacak ve her 

müşteri için ayrı hazırlanan tepsi ile müşteriye sunulacaktır. 

 

13.Açık büfe müşteri erişimini engelleyecek şekilde (pleksiglas vb. bariyer ile) düzenlenecek, 

servis işletme çalışanı tarafından yapılacaktır.      

 

C- TEMİZLİK, HİJYEN VE HAVALANDIRMA KURALLARI 

 

1.Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, 

periyodik olarak yapılacaktır. 

  
2. İşletmenin tamamında kapı kolları, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, pos cihazı, tırabzan, 

küpeşte, turnike, masa üstleri ve sandalye gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve 

deterjanla temizlenecek, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanacak, klor 

bileşiklerinin zarar verdiği yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılacaktır. 

  
3.Genel kullanım alanlarının ve müşteri tuvaletlerinin girişlerinde dezenfektan 

bulundurulacaktır.     
 

4.Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10; lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı 

kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenecek ve dezenfeksiyonu 

sağlanacaktır. Temizlik saatleri kayıt edilecek ve temizlik saatleri görünür şekilde asılacaktır.  

 

5.Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanır, işlem sonrası 

ekipmanını işyeri çöpüne atar, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlayacaktır. 

 

6.Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlular kullanılacaktır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı 

ve kâğıt havlu bulundurulacaktır. 

 

7.Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla kapı ve pencereleri açılarak doğal 

havalandırması sağlanacaktır. 



D-ÇALIŞANLARA YÖNELİK KURALLAR 
 

1.İşletme bünyesinde görev alan personele işletmede uygulanacak plan, hijyenik malzeme ve 

koruyucu ekipmanların kullanımı konusunda periyodik temel eğitimler verilecektir. Güncellenen 

konularda mutlaka bilgilendirmeler düzenli olarak yapılacaktır. Görsel, işitsel öğeler kullanılarak 

bilgilerin ulaşılabilir olması sağlanacaktır. 

 

2. Üretimde ve serviste hizmet verecek tüm çalışanların günlük temiz iş kıyafeti giymeleri (fiili 

olarak görev yaptıkları süre boyunca) maske ve/veya yüz koruyucu siperlik ile eldiven 

kullanmaları zorunludur. 

 

3.Çalışanların sağlık kontrolü düzenli olarak İşyeri Hekimi tarafından yapılacak, birlikte 

yaşadığı kişilerin Covid-19 açısından izlenebilmesi için çalışanlardan periyodik bilgi kayıt altına 

alınacaktır. 

 

4.Çalışanlarda hastalık belirtileri tespiti halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması 

sağlanacaktır.  
 

5.Covid-19 tanısı alan ya da Covid-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren çalışanın en az 14 

gün çalıştırılmaması esasına riayet edilecektir. 

 

6.Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan 

personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır. 

 

7.Personele, çalışma yerine, misafirler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu donanım 

(maske, tıbbi maske, eldiven, yüz koruyucu gibi) ile el antiseptiği sağlanır ve kullanımı izlenir. 

 

8.Çalışanların kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır. 

 

9.Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecektir. 

 

10.Çalışanların ortak yemek yeme, dinlenme alanları mesafe koşullarına uygun olarak 

düzenlenecek, bu konuda gerekirse yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacak, bu 

alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır. 

 

11.Her yeni iş başvurusu sırasında Covid-19 testi istenecektir ve tanısı olan başvuru sahibi için 

pandemi ile ilgili süreler göz önünde tutulacaktır. Personel o süre zarfında işe başlatılmayacaktır. 

 

E- MUTFAK VE İMALAT YERLERİNE İLİŞKİN KURALLAR 

 

1.“Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” 

uygun olarak haşere ve zararlılara karşı en az ayda 1 kez olmak üzere, gerekli olması halinde ise 

daha kısa aralıklarla ve periyodik ilaçlama yapılacaktır. Sorumlu personelce takip edilecek ve 

kayıt altına alınacaktır.  
 

2.Gıda üretim/imalat alanına ham madde ve ürün sevklerinde ve mutfak alanında hijyen 

bariyerleri, sterilizasyon cihazları el ve vücut hijyeni için gerekli alet ve ekipman 

bulundurulacaktır. Mutfak ve pişirme alanlarına görevli olmayan personel giremeyecektir. 



 

3.İşlenmiş, yarı işlenmiş ve işlenmemiş gıdaların tamamı niteliğine uygun şekilde kapalı olarak 

muhafaza edilecek ve ürün özelliğine uygun şekilde depolanacaktır.  

 

4.Çapraz bulaşmayı önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar 

mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde muhafaza edilecektir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi ve gıda 

ile temas eden malzemeler zeminle temas ettirilmeyecektir.  
 

5.Mutfak ve ilişkili alanların, mutfakta kullanılan her türlü donanım ve ekipmanın, tezgâh ve 

saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanacaktır. Elle sık temas eden 

yüzeyler 1/100’lük çamaşır suyu ile düzenli olarak silinecektir. 

 

6.Tüm kapı kolları, elektrik ve asansör düğmeleri sık sık dezenfekte edilecek. Asansörlere birden 

fazla çalışan aynı anda binmeyecektir. 

 

7.İmalat alanı çevresinde bulunan tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10; lavabolar, 

musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık 

temizlenecek ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır 

 

8.Çöpler kapalı şekilde ve atık yönetim ilkeleri göz önünde tutularak bekletilmeden atılacaktır.  
 

9.Mutfak personelinin çalışma esnasında iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman (maske, 

siperlik, eldiven) kullanacak, ellerini düzenli olarak 20 sn yıkayacak ve antiseptik ile temizliğini 

sağlayacaktır. Personelin ihtiyacı olan sabun, dezenfektan, kağıt havlu vb. ihtiyacı olan temizlik 

malzemeleri yeterli miktarda bulundurulacaktır. 

 

10.Üretim yerlerinin alanları göz önünde tutularak oluşturulacak sosyal mesafeye uyulacaktır. 

 

11.Kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en 

az 1 saat havalandırılmalıdır. 

 

12.Mutfakta çalışan personelin işletmenin diğer alanlarında çalıştırılmaması sağlanacaktır. 


