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Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği’nin
(American Industral Hygiene Association - AIHA)

sponsor olduğu İşe Sağlıklı Dönüş başlığı altında COVID-19 karantinasından sonra,
küçük iş yerlerinin yeniden açılması ve müşterilerine hizmet vermesi süreci için hazırlanmış rehber

(Reopening: Guidance for the Bar Industry)
tercümesi esas alınarak, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi (*) tarafından adapte edilmiştir.

Bu rehberde yazılanlar işyerlerinin yeniden açılma sürecinde
genel kuralları içermektedir. İş yerleri daima resmi uyarıları ve açıklamaları takip etmelidirler.
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Kahvehaneler ve Kafeteryalarda COVID-19 Salgınına Karşı Alınacak 
Önlemler Rehberi

Kahvehaneler ve Kafeteryalar COVID-19 salgını süresince uygulanan “Evde Kal” ve sokağa 
çıkma kısıtlaması sürecinde büyük sıkıntı çektiler. Türkiye genelinde 74 bin kahvehane geçici 
süreyle kapatılarak bu alanda çalışan 200 bin vatandaşımız sıkıntıya düştü. Yeni normal haya-
tımızda kahvehaneciler hem çalışanlarını hem de müşterilerini korumak için;

• Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi kahvehane ve kafeterya içerisindeyken virüsten nasıl ko-
ruyabiliriz?

• Müşterilerimizi, onları virüsten korumak için elimizden geleni yaptığımız konusunda nasıl 
ikna edebiliriz?

• Kahvehaneye ve kafeteryaya giren virüs taşıyıcısı veya COVID-19 pozitif insanlarla temas 
etmiş kişilerden virüsün başkalarına bulaşma riskini nasıl en aza indirebiliriz?

• Eğer bir müşteri hasta ise veya uyarılara uymuyor ise ne yapmalıyız?

gibi ciddi sorularla baş başalar. COVID-19’un yiyecek içecek yoluyla bulaştığına dair somut bir 
kanıt bulunmamaktadır. Yürürlükteki gıda güvenliği gereklilikleri, gıda yoluyla hastalık bulaş-
ma riskini azaltacaktır. Ancak insandan insana solunum yoluyla saçılan parçacıkların tutundu-
ğu yüzeylere temas ile oluşabilecek bulaş olasılığını azaltmak için de önlemler alınmalıdır. 

Bu belge COVID-19’un bulaşma riskini azaltmak için kahvehane ve kafeterya sahiplerine 
bir uygulama önerileri rehberi olarak hazırlanmıştır. Her türlü işletmeye dönüş süreci, yetkili 
devlet kurumları tarafından belirlenen yasal mevzuata uygun gerçekleştirilmelidir. Bu belge 
yukarıdaki sorulara cevap niteliğinde olup müşteri ve işyeri sahipleri için de çözüme yönelik 
ipuçları sunmaktadır. Yiyecek hizmeti de veren kafeteryalar için Sağlık Bakanlığı’nın “Resto-
ranlarda Alınması Gereken Önlemler” hakkındaki yayınlarına başvurulması önerilir. 

İşverenler Kendilerini ve Müşterilerini Korumak için Ne Yapmalılar?

Kahvehane sahipleri ulusal resmi makamlarca ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 
yayınlanan temizlik usulleri ile yönetim önlemlerini içeren rehberleri ve olası güncellemeleri 
takip etmelidir. İşverenler yayınlanan yeni stratejileri takip etmek, değerlendirmek ve uygu-
lamak için profesyonel bir ekip oluşturmayı da göz önünde bulundurmalıdır. 

İşverenler aşağıda verilen önerileri, fiziksel mesafe, havalandırma, geliştirilmiş temizlik uygu-
lamaları, tuvaletler, yiyecek hazırlama alanı ve temas yüzeyleri, kişisel hijyen, çalışan sağlığı, 
atık ve çamaşır yıkama, kişisel koruyucu ekipmanlar, eğitim ve iletişim açısından da CO-
VID-19 bulaşma riskini düşürmek için dikkate almalıdır.
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Kahvehanelerin ve kafeteryaların çok çeşitli yerleşim planı ve büyüklüğe sahip olması nede-
niyle, aşağıda verilen önerilerin hepsini uygulamaları mümkün olmayabilir. Ancak sorunu 
olabildiğince geniş çaplı ele almak bulaşma olasılığını azaltacaktır. 

Fiziksel mesafe

• Ulusal resmi makamlarca yayınlanan mevzuat sürekli takip edilmelidir.

• Mümkün olduğunca açık havada oturulması sağlanmalıdır.

• Kahvehane içerisinde bulunan kişi sayısı sınırlanmalıdır. Restoranlarda olduğu gibi rezer-
vasyonla çalışma değerlendirmelidir. Masalar arası mesafe 1,5 metreden az olmayacak şe-
kilde düzenleme yapılmalıdır. Her masada oturabilecek insan sayısını masa büyüklüğüne 
göre insanlar arasındaki mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde belirlenmelidir.

• Sıra beklenmesi gereken durumlarda sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım)1 
uyulmalı, her yerde (iç ve dış alanlar) bekleme mesafeleri yer işaretleriyle belirlenmelidir. 
Çalışanların müşterileri sıra beklemeleri konusunda ikna edebilmeleri için yaratıcı ve eğ-
lenceli çözümler bulmaya çalışılmalıdır.

• Sırada sosyal mesafeyi koruyacak şekilde beklemeyi reddeden müşterileri uyarmak için gü-
venlik önlemleri artırılmalıdır.

• Mümkün olan her yerde garsonlar ile müşteriler arasına ayırıcı plastikler yerleştirilmelidir.

• Tavla, okey, kâğıt vb. sık ve çoklu temas edilen parçalar içeren oyunlar kullanılmamalıdır. 
Kullanılacaksa oyun araçları her kullanımdan sonra, oyun masaları her oyuncu değişimin-
de dezenfekte edilmelidir. Oyun araçlarını doğrudan erişilemeyen (tezgâh arkası, dolap 
vb.) bir yerde tutarak kontrolsüzce kullanılması engellenmelidir.

• Oyun araçlarının dezenfeksiyonu konusunda Makine Mühendisleri Odasına veya Çevre 
Mühendisleri Odasına danışılabilir. 

• Müşterilerin içeceklerini kesinlikle masada bekleyerek almaları sağlanmalıdır.

• Müşterilerin ödemelerini tercihen temassız yöntemler olmak üzere nakit olmayan ödeme 
araçları ile yapmaları teşvik edilmelidir. 

Havalandırma

• Mümkünse müşterilerin açık havada olmaları sağlanmalıdır.

• Müşteri ve personele taze hava sağlanmalı ve havalandırma sistemi uygun olarak kullanıl-

1 M                                      
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malıdır. Bunun için bazı yöntemler:

 - Mümkünse kapı ve pencereler açık tutulmalıdır.

 - Havalandırma sisteminden sağlanan taze hava miktarı arttırılmalıdır.

 - Ortamın bağıl nemi %40-60 aralığında tutulmalıdır.

 - Havalandırma sistemi yoksa Makine Mühendisleri Odasına veya bir tesisat mühendisine  
 danışılmalıdır. 

 - Tuvaletlerin negatif basınçlandırılması (havalandırma sistemi varsa fanın sürekli  
 çalıştırılması, havalandırma fanı yoksa fan takılması ve sürekli çalıştırılması) sağlanmalıdır.

 - Bunların nasıl yapılacağı bilinmiyor ise Makina Mühendisler Odası, Türk Tesisat  
 Mühendisleri Derneği gibi bu konuda uzman meslek kuruluşlarının uyarıları ve  
 rehberleri takip edilmelidir.

• Taşınabilir HEPA filtreli hava temizleyici kullanılabilir. Ancak cihaz kapasitesinin doğru 
seçilmemesi ve yönlendirme ayarlarının doğru yapılmaması durumunda bu cihazların fay-
dalı olmayacağı unutulmamalıdır2. Doğru cihaz seçimi için Makine Mühendisleri Odasına 
veya bir tesisat mühendisine danışılmalıdır.

• Oda içinde çalışan fanlardan sağlanan havanın bir kişi üzerinden başka bir kişiye doğrudan 
akışına izin verilmemelidir. 

Geliştirilmiş temizlik uygulamaları

• Uygun dezenfektanlar seçilmelidir. Etkinlik ve güvenlik için;

 - T.C. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgını virüsü SARS-CoV-2 ye karşı etkili ürünlerin  
 listesi takip edilmelidir 3.

 - Ürünlerin etiketleri ve güvenlik bilgileri incelenmelidir.

 - Gerekirse endüstriyel hijyen konusunda uzman kişilerden ek destek alınmalıdır.

• Belirli bir dezenfeksiyon prosedürü oluşturulmalıdır (Her alanda kullan-at ürünlere önce-
lik verilmelidir).

 - Dezenfeksiyon prosedürünün ürünlerin kullanımı ile ilgili açıklamalara uygun  
 olduğundan (miktar ve süre açısından) emin olunmalıdır.

 - Sadece dezenfeksiyon görevi olan bir personel bulundurmaya çalışılmalıdır. Bu çalışan  

2 M                                      
3                                   
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 müşteriler tarafından görülebilecek şekilde sürekli temizlik yapmalıdır.

 - Masalar ve sandalyeler her müşteri değişiminde dezenfekte edilmelidir.

 - Temizlik prosedürü için bir takip ve kontrol çizelgesi hazırlanmalıdır.

• Kolay temizlenebilmesi için sandalyeler gözenekli olmayan bir malzeme ile kaplanmalıdır. 

• Her masaya el dezenfektanı ve müşterileri ellerini yıkamaya veya dezenfektan kullanmaya 
teşvik eden uyarılar konulmalıdır. 

• Menü kullanılıyorsa gözeneksiz bir malzeme ile kaplanmalı ve her kullanımdan sonra de-
zenfekte edilmelidir. Kâğıt menüler tek kullanımlık olmalıdır. Menü kullanılmaması tercih 
edilmelidir.

• Önlükler, havlular ve iş kıyafetleri kontamine (virüs bulaşmış) olarak değerlendirilmeli, 
kapalı poşetlerde taşınmalı ve aşağıda belirtilen öneriler doğrultusunda yıkanmalıdır.

Tuvaletler

• Çok kişi tarafından kullanılan tuvalet kapıları mümkünse dokunmadan açılıp kapanabili-
yor olmalıdır.

 - Dokunmadan açılıp kapanamıyor ise kapının yanına bir çöp kovası konmalıdır.

• Tekli tuvaletlerde uyarı levhası ve kâğıt havlu, çöp kutusu gibi malzemelerin bir yere do-
kunmadan kullanılmaları sağlanmalıdır. Ayrıca bu alanlar kilitli tutarak dezenfeksiyonun 
daha iyi kontrolü sağlanabilir. Anahtar kullanılıyorsa her kullanımdan sonra dezenfekte 
edildiğinden emin olunmalıdır.

• Sifon çekilmeden önce klozetin kapağının kapalı olması konusunda yazılı uyarı olmalıdır.

• Müşteri ve çalışanlara tuvalet kullanımı öncesi ve sonrası ellerini yıkayıp yıkamadıklarını 
soran uyarı işareti asılmalıdır. 

• Tuvaletlerde el kurutucu devre dışı bırakılarak kâğıt havlu konulmalıdır.

• Tuvaletleri temiz ve dezenfekte tutmak için temizlik işlemleri iki katına çıkarılmalıdır.

• Sadece tek tuvalet bulunuyor ise kilitli tutarak dezenfeksiyonun kontrolü sağlanabilir.

• Müşterilerin kullanabileceği lavabo olmaması durumunda ellerini dezenfekte etmeleri için 
müşterilere uygun bir el yıkama yeri oluşturulmalıdır. 
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Yiyecek/İçecek hazırlama alanları ve temas yüzeyleri

• Tüm yiyecek/içecek hazırlama alanlarının girişlerine yapışkanlı paspas yerleştirilmelidir. 

• Tabak, bardak, kaşık, çatal vb. örtülü ya da kapalı dolap/çekmecelerde tutulmalıdır.

• Çaydanlık, cezve vb. araçlar sıklıkla dezenfekte edilmelidir.

• Mümkünse tek kullanımlık kâğıt/plastik tabak, bardak, kaşık, çatal vb. kullanımına geçil-
melidir.

• Müşteriler tarafından unutulan her türlü eşya kilitli torbalarda saklanmalı ve müşteri geri 
gelip alana kadar yalıtılmış şekilde saklanmalıdır.

• Masalardan şeker, kürdan, tuz, karabiber, peçete gibi malzemeler kaldırılmalı, bunlar masa-
ya paketli olarak talep edilen sayıda servis edilmelidir. Kaldırılmayacaklarsa her müşteriden 
sonra dezenfekte edilmelidir.

Kişisel hijyen

• Bütün personel için her hizmet “öncesi ve sonrası” el yıkama ve dezenfektasyon zorunlu 
kılınmalıdır.

• Çalışanlar boşları toplama ile servise çıkma arasında ellerini dezenfekte etmeli ya da bu iki 
iş için ayrı çalışanlar bulundurulmalıdır.

• Hizmet yerinde dezenfektan veya sabun ile el yıkama imkânı sağlanmalıdır. Müşterilere 
girişte ve çıkışta dezenfektan sağlanmalıdır.

• Her masaya el dezenfektanı konulmalıdır.

Çalışan sağlığı

• Mesai öncesi çalışanlara ateş ölçümü ve sağlık kontrolü yapılmalıdır:

 - Ateş ölçümü temassız kızılötesi termometre ile ya da termal kamera ile yapılmalıdır. 

 - Çalışanlar kendi ateş kontrolünü yapabilir.

 - Sağlık kontrolü için sorular kaynaklarda verilmiştir.

• Çalışanlar hasta ise veya herhangi bir test uygulandı ise işverene bildirmelidir. Tekrar işe 
dönme süresi doktor kontrolü ile olmalıdır.
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Diğer kontrol önlemleri

• Yiyecek/içecek hazırlayanların eldiven giymesi ve meslek standartlarına uygun olarak de-
ğiştirmesi gerekir.

• Eğer doğru sıklıkta ve şekilde el yıkanıyorsa garsonların eldiven takması zorunlu değildir, 
ancak takmaları önerilir. Eldiven el yıkamanın yerini tutmaz ve kullanılıyorsa düzenli ara-
lıklarla değiştirilmelidir. 

• Çalışanları yüz maskesi, eldiven ve el dezenfektanı kullanmaya teşvik etmek gerekir. Not: 
Ev yapımı yüz maskeleri başkalarını korur, kişinin kendisini değil, kullanılmamalıdır.

 Not: İş veren N95 maske sağlaması durumunda ilgili standartların gereklilikleri  
(OSHA: Occupational Safety and Health Administration) yerine getirilmelidir.

Eğitim 

• Çalışanlara aşağıdaki kurallara uymaları için talimat ve eğitim sağlanmalıdır:

 - Evde iş kıyafetleri doğru şekilde temizlenmelidir (iş yerinde yıkama imkânı yok ise).

 - Eldivenler uygun şekilde takılmalı ve çıkarılmalıdır.

 - Ürünlerin özelliklerine göre masalar temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir

 - Yüz maskesi doğru kullanılmalıdır.

• Çalışanlara temizlik kimyasalları ile ilgili güvenlik bilgilendirmesi yapılmalı ve zararlarının 
farkında olmaları sağlanmalıdır.

• Gerekirse işyeri sağlığı görevlilerine ve uzmanlara başvurulmalıdır.

Atık ve çamaşır yıkama işleri

• Tek kullanımlık donanımlar ve dezenfeksiyon malzemeleri gıda güvenliği ile ilgili mevzua-
ta uygun şekilde normal atık olarak değerlendirilebilir. 

• Önlükler, yıkanabilir maskeler, havlular ve iş elbiseleri kumaşın izin verdiği en yüksek sı-
caklık değerinde yıkanmalı ve kurutulmalıdır. 

İletişim

• Müşterilere mekânda COVID-19 virüsünün bulaşmasını azaltmak/önlemek için neler ya-
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pıldığı ile ilgili (örneğin dezenfeksiyon işlemleri, personelin sağlık kontrolleri, iş yerinde 
alınan tedbirler hakkında) bilgi verilmelidir. 

• Gelen müşterinin ateşi ölçülürken COVID -19 belirtisi taşıyan, COVID-19 pozitif oldu-
ğu bilinen veya yüksek risk kategorisindeki kişilere belirtileri olup olmadığı sorulmalıdır.

• Masalara önceki müşteriden sonra nasıl dezenfekte edildikleri hakkında bilgilendirme işa-
retleri konulmalıdır.

• İşyerinin COVID-19 belirti taşıyan veya uyarılara uymayan müşterilere hizmet etmeme 
hakkı olduğu bildirilmelidir. Ayrıca bu konuda giriş kapısına gerekli bilgilendirme yazısı 
asılmalıdır.

• İletişim için web sayfaları ile iç ve dış uyarı levhaları kullanılmalıdır. 

Bir Çalışan Kendisini ve Müşterisini Korumak için Ne Yapmalı?

• Her çalışan kendi sağlık durumunu değerlendirmeli, eğer ateşi veya bir hastalık belirtisi var 
ise evde kalmalıdır. Çalışanın evinde bir hasta varsa veya çalışanın alerjiye bağlı aksırma/hap-
şırması varsa evde kalmalıdır. NOT: Sağlık Bakanlığı uyarıları her zaman dikkate alınmalıdır.

• Dışarıda insanların bulunduğu yerde iken sosyal mesafeye dikkat edip maske takılmalıdır.

• İşe ulaşınca, her müşteriden sonra, kendi yüzüne veya yüz maskesine dokununca ve işten 
ayrılırken eller yıkanmalıdır.

• Her zaman yüzü koruyan maske takılmalıdır.

• Kişisel korunma donanımları ile ilgili bir çekince var ise doğru kullanımı ile ilgili bilgi ve-
rilmesi konusunda işverenden yardım istenmelidir.

• Ani bir hapşırma ve öksürme durumunda ağız, burun ve yüzü kapatmak için yanında 
daima temiz ve hiç kullanılmamış bir havlu veya mendil taşınmalıdır. Ortam hemen terk 
edilmeli, işe geri dönmeden önce eller ve yüz uygun şekilde yıkanmalıdır.

Bir Müşteri COVID-19 Bulaşma Riskini Minimize Etmek için Ne Yapabilir?

• Her çalışan kendi sağlık durumunu değerlendirmeli, eğer ateşi veya bir hastalık belirtisi var 
ise evde kalmalıdır. Çalışanın evinde bir hasta varsa veya çalışanın alerjiye bağlı aksırma/
hapşırması varsa evde kalmalıdır. NOT: Sağlık Bakanlığı uyarıları her zaman dikkate alın-
malıdır4.

• Mümkünse al-götür şeklinde hizmet alınmalıdır.

4 M                                                                                                                                                               
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• Yüz koruyucu maske kullanılmalıdır.

• Binaya girmeden ve çıkmadan önce eller yıkanmalı, mümkün değil ise el dezenfektanı 
kullanılmalıdır.

• Mekân içinde beklerken veya yürürken diğer müşteriler ve çalışanlar arasındaki mesafenin 
en az 1,5 m (sosyal mesafe) olması sağlanmalıdır.

• Ani bir hapşırma/öksürme durumunda maske hemen takılmalı ağız, burun ve yüz bir pe-
çete ya da mendil ile hemen kapatılmalıdır. Mümkünse hapşırma/öksürmeyi geciktirerek 
mekânı (binayı) hemen terk etmelidir. Tekrar içeri girmeden önce eller ve yüz uygun şekil-
de yıkanmalıdır.
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