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 sponsor olduğu İşe Sağlıklı Dönüş başlığı altında COVID-19 karantinasından sonra, ibadethanelerin ve
toplumsal ortak alanların yeniden açılması ve cemaatlere hizmet vermesi süreci için hazırlanmış rehber

(Reopening: Worship Services and Religious Gatherings)
TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi(*) tarafından tercüme edilmiştir.

Bu rehberde yazılanlar ibadethanelerin ve ortak toplanma mekanlarının yeniden açılma sürecinde genel kuralları 
içermektedir. İbadethane yöneticileri daima resmi uyarıları ve açıklamaları takip etmelidirler.
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İbadet Hizmetlerinde ve İbadet için Bir Araya Gelmede COVID-19 
Salgınına Karşı Alınacak Önlemler

Bir ibadet evi veya yeri, herhangi bir bina veya bir din ile ilgili aktivitelerin gerçekleştirildi-
ği diğer yerlerdir. İbadet yerleri Camileria, kiliseleri, mabedleri, manastırları, sinagogları, ve 
benzeri ibadet yerlerini içerir. İbadet yerlerinin yeniden açılması corona virüs tehdidinin azal-
ması olarak anlaşılmamalıdır. Yerel veya merkezi kamu idarelerinin aldığı kararlara ve gereken 
kurallara uymada yapılacak hatalar virüsün yayılması ile sonuçlanabilir. Bazı kentsel ibadet 
yerleri, sağlık hizmeti alamayan yoksul ve kayıtlı olmayan insanlar arasında yeni tip Corona 
virüsünün (SARS-CoV-2) yayılma ve antikor test yerleridir. 

Bu rehber, SARS-CoV-2 virüsünün bulaşma riskini azaltmak için, insanların ibadet amacıyla 
bir araya geldiği ev dışı ibadethaneler için çözümler sunmaktadır. Dini organizasyonlarla 
ilgili diğer aktiviteler eğitimler, yoksullar için oluşturulan geçici barınaklar ve/veya ihtiyacı 
olanlar için beslenme yerleri, iş buluşmaları, konferanslar, inzivaya çekilmeler ve kültürel, 
sportif bir araya gelmeler olabilir. Bu dökümanda yer alan önerilerin birçoğu söz konusu bu 
etkinliklere de uygulanabilir.

Çoğu eyalette yayınlanan COVID-19 salgını ile ilgili sosyal toplanma rehberlerinde dini 
muafiyetler söz konusu olsa da, Amarikadaki ibadethanelerin çoğu Mart ayının ortasından 
beri, SARS-Cov-2’nin sebep olduğu COVID-19 hastalığının yayılması ile savaşmak için ka-
patılmıştır. 

İbadethanelerde cemaati, görevlileri veya gönüllü çalışanlarını korumak için CDCb ve OS-
HAc rehberlerinin gereklilikleri yerine getirilmelidir. Günlük veya haftalık ibadetler peri-
odlarında, ayrıca evlilik, cenaze, tatil etkinlikleri, çocuklar ve ebeveynler için yapılan sosyal 
toplantılar için, yönetimsel ve mümkünse mühendislik kontrolleri gerçekleştirilmelidir. Bu 
rehber ibadethaneler için aşağıdaki sorulara cevap vermek için hazırlanmıştır: 

• Cemaat ve onların çocukları, görevliler, gönüllü çalışanlar bu virüsten nasıl korunabilir?

• Evlilik, cenaze ve kutlama merasimleri ve dini eğitim hizmetleri, TV ile canlı olarak veya 
ibadet yerinin dışında verilebilir mi?

• SARS-CoV-2 pozitif kişilerin temas takibini yapmadan, COVID-19 hastalığının başkala-
rına bulaşma riski nasıl en aza düşürülebilir?

• Eğer bir kişi görünüşü itibari ile hasta ise veya kurallara uymuyorsa ne yapmalıdır ?

• Dini törenlerde temas edilen yüzeyler nasıl temizlenir ve dezenfekte edilir.

a Müslüman ibadet yerleri için Komite ayrı bir yayın hazırlayacaktır. Bu dokümanda AIHA daha çok Müslümanlık 
dışındaki dinle, özellikle Hristiyanlık temelli dinsel aktiviteleri göz önüne almıştır. 

b CDC: Center for Disease Control and Prevention (Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi).
c OSHA: Occupational Safety and Health Administration (Amerika Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Yönetimi).
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• Kiliselerde koro fiziksel olarak cemaatten ayrılmalı mıdır, yoksa önceden yapılmış kayıtlar 
mı kullanılmalıdır?

• İbadet mekanlarını farklı cemaat gruplarının (Bir arada yaşayan aile bireyleri vb) paylaşma-
sı gibi konular nasıl düzenlenebilir?

Evden çıkma kısıtlamalarının kalkmasının ardından ibadethane kullanımında artma/azalma 
veya ibadetlere ve dini sosyal etkinliklere aşırı bir katılım olup olmayacağı bilinmemekte-
dir. Bu belge ibadethaneler ve ibadet yerleri için, SARS-CoV-2 virüsünün bulaşması veya 
COVID-19 hastalığına yakalanma riskini azaltmaya yönelik pratik öneriler içermektedir. 
Önemli sorulara cevaplar vermekte ve din görevlileri, gönüllü çalışanlar ve cemaate ipuçları 
sunmaktadır.

İşverenler, Dini Organizasyonlar, İbadet Yerlerinin Liderleri Cemaatlerini, Misafirlerini 
ve Ziyaretçileri Nasıl Koruyabilirler?

SARS-CoV-2 virüsünün yüzeylere temas yoluyla, hapşırma ve öksürme sırasında saçılan sıvı 
tanecikleri ile yakın normal konuşma esnasında, yüksek sesle dini sözler söylenirken, koroda 
şarkı söylenirken yayılan hava içinde asılı küçük aerosoller (hava içindeki çok küçük partikül-
lerd) yoluyla taşınmasını önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır. Sosyal medya ve basılı 
dokümanlar ile yapılacak net bilgilendirmeler cemaati uygun tedbirlerin alınarak sağlıklarını 
korumaları konusunda eğitmek için faydalı olabilir. 

İşverenler, dini organizasyonlar ve ibadet yeri liderleri, uluslararası kuruluşların (WHO: Dün-
ya Sağlık Örgütü), Merkezi yönetimin (CDC), yerel yönetimlerin temizlik ve dezenfektasyon 
kurallarını, rehberlerini, önerilerini, bunların değişikliklerini, stratejilerini ve diğer iyi yönetim 
uygulamalarını sürekli olarak takip etmelidirler. Ayrıca sağlık politikası ve iyi uygulamalar için 
gözlem, değerlendirme, yeni staratejileri uygulamak için mümkünse bir ekip kurmak üzere, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası liderlerden kendilerine önderlik etmeleri için yardım aramalı-
dırlar. Ek olarak yöneticiler, dini organizasyonlar ve ibadet yeri liderleri, COVID-19 yayıl-
ma riskini azaltmak için fiziksel mesafe, havalandırmanın arttırılması, havanın filtre edilmesi, 
geliştirilmiş temizlik uygulamaları, tuvaletler, sınıf düzeninde yapılan dini eğitimler, yiyecek 
hazırlama, toplumsal temas yüzeyleri, meditasyon, kişisel hijyen, çalışan sağlığı, respiratör ve 
maske kullanımı, kişisel koruyucu ekipman eğitimi, atıklar, çamaşır yıkama ve risk iletişimi 
stratejilerini göz önüne almalıdırlar. Çok farklı dinler ve ibadethaneler, fonksiyonlar ve ölçü-
ler olması nedeniyle, organizasyonlar için (bu rehberdeki önerilerin) tamamının uygulanması 
mümkün olmayabilir; ancak probleme farklı açılardan ve farklı seviyelerden yaklaşmak sağlık 
risklerini azaltabilir. İşverenler, dini organizasyonlar ve ibadet yerinin veya ibadetin liderleri, 
COVID-19’dan korunma aktivitelerini, işlemlerini ve eğitimini desteklemelidirler. 

d  Metin içinde italik olarak yazılı kelimeler çevirenin notlarıdır.                                                                                      
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Fiziksel mesafe (sosyal mesafe)

• Dini hizmetlerin TV’de yayınlanması veya (sosyal mesafeyi korumak üzere) ibadet yerinin 
dışında (daha geniş alanda) yapılması teşvik edilmelidir.

• Cemaat üyelerini, görevlileri, gönüllüleri ve ziyaretçileri korumak üzere alınan önlemleri 
tartışmak için sosyal medya, yazılı dokümanlar, elektronik posta ve diğer iletişim araçları 
(pano / elektronik posta / doküman listesi) kullanılmalı, dini törenler sırasında duyurular 
yapılmalıdır. 

• Cemaatin bulunabileceği oturma sıraları, banklar, halılar, paspaslar, yürüyüş yolları, altare 
ve diğer tüm zeminler bant / işaret kalemi / boya / pano ile 6 ft (yaklaşık 1.8 metre) fiziksel 
mesafeyi gösterecek şekilde işaretlenmelidir. İbadet yeri içinde dua edenlerin oturma veya 
bulunma yerleri, fiziksel mesafeyi sağlayacak biçimde düzenlenmelidir (örnek olarak her 
iki oturma sırasından birini boş bırakmak). 

• Bir “parti” (grup), birlikte yaşayan ve bu nedenle birlikte oturması mümkün bir hane halkı 
olarak anlaşılmalıdır. Ancak bu gruplar diğer gruplardan (insanlardan) 6 ft (1.8 metre) 
uzaklıkta durmalıdırlar. Örneğin her sıradaki tek ve çift numaralar, bir arkada kimse otur-
mayacak/ayakta durmayacak şekilde (şaşırtmalı) olarak boş bırakılmalıdır.

• Dini liderlere, görevlilere, gönüllülere ve misafirlere ibadet yerine girme ve çıkma esnasın-
da fiziksel mesafe konusunda eğitim verilmelidir.

 - “Merhaba, geldiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlığınız için 6 ft (1.8 metre) fiziksel  
 mesafeyi koruyalım” ifadesi, yazılı haber bülteninde ve sözlü olarak bir anahtar cümle  
 olarak kullanılmalıdır. 

 - El sıkışmaktan ve birbiriyle (sarılmak gibi fiziksel temas ile) sevgi paylaşımında  
 bulunmaktan kesinlikle vazgeçilmelidir. 

 - Beraber yaşayan grup üyeleri hariç, ibadet yeri içinde ve dışında (fiziksel mesafe  
 korunmadan) bir araya gelinmemesi öğütlenmelidir.

 - Öksürmek, hapşırmak veya boğazın temizlenmesi ihtiyacı duyulduğunda bir mendil, bir  
 eşarp, dirsek veya eliniz, giyeceğinizin içi kullanılmalıdır.

• Kendini iyi hissetmeyenler veya kendini iyi hissetmeyen biri ile yaşayanlar, ibadet yerini 
terketmeleri için teşvik edilmelidir.

• Büyük dini toplantılara katılım sayısı sınırlandırılmalıdır. Programlardan önce, aile /grup 
limit sayılarını bildirmek için telefon edilmeli veya mesaj gönderilmelidir. 

• Fiziksel mesafe korunmak şartıyla, cenaze evlerinde yapılan merasimler kabul edilebilir. Tören-

e Kilisenin en doğu ucunda sunak ya da mihrap adıyla da bilinen Altar bulunur.                                                      
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de taziye kabulü sırasına izin verilmemelidir. Verilen resepsiyonda, yemek sürecinde ve diğer 
bir araya gelmelerde, fiziksel mesafenin korunması için, katılımcı sayısı sınırlandırılmalıdır. 

• İbadet yeri dışındaki tesislerde yapılan evlilik törenleri, fiziksel mesafe şartı korunmak kay-
dıyla uygundur. Tebrik-kutlama sırası oluşturulmamalıdır. Tören öncesi ve sonrası verilen 
resepsiyonda, yemek sürecinde ve diğer bir araya gelmelerde katılım sayısı sınırlandırılma-
lıdır. 

• Kalabalık toplantılarda salona sığmayanların alınabileceği odalar kullanmak ve drive-in 
(tek bir yerdenf) hizmet vermek fiziksel mesafenin korunması açısından daha uygundur. 

• Bir çok grubun olduğu bir yerde gruplar arasında aynı torbanın çöpleri toplamak için veya 
benzer bir bir amaçla dolaştırılması önlenmelidir.

• İbadet yerinde genel kullanım amacıyla, kutsal kitaplar ve benzeri dini metinler (hymnals, 
missals) bulunabilir, ancak her kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidirler. Tören sürele-
rini kısaltmak hedefiyle cemaat, tören için kendine ait kutsal kitabı getirebilir ve törenden 
sonra evine götürebilir. Alternatif olarak haftanın konusunu içeren, tek kullanımlık basılı 
kopyalar tedarik edilmelidir.

• Kiliseye girişteki veya çıkıştaki kutsal su çeşmesi (veya su tası) kaldırılmalıdır. Zira, buraları 
çok temas edilen yüzeylerdir. 

• İbadeti yöneten eğer cemaatten birisini dua için yanına çağırırsa, bulundukları yerden gi-
derken ve geriye gelirken, fiziksel mesafeyi koruyarak belirlenen tek yönlü yürüyüş yolunu 
takip etmelidir. Bu esnada herhangi bir yüzeye dokunmaktan kaçınılmalıdır.

• Communiong dağıtımı ibadetinde aşağıdaki ek önlemler alınmalıdır:

 - İnsanlara önceden paketlenmiş olarak hazırlanan kişisel communion elemanları  
 verilmesi geleneği uygulanmalıdır. 

 - Gruplar arasında aynı kadehin kullanılmasından kaçınılmalıdır.

 - “Eucharistis Minister” (ekmek ve şarap dağıtan görevli) ve diğer communion görevlileri,  
 merasim öncesi ellerini yıkamalı ve dezenfekte etmelidir. 

 - Communion dağıtımında fiziksel mesafe korunmalıdır.

 - Her seferde bir sıraya communion dağıtımı uygundur. Aksi halde uzun kuyruklar fiziksel  
 mesafenin korunmasını zorlaştırabilir.

f Burada drive-in hizmeti olarak, arabayla yanaşılıp hizmet alınan yerlere benzer, yani korumalı bir noktadan herkese 
servis verilmesi gibi bir servis mekanı önerilmektedir.

g Communion ekmek ve şarabın dağıtıldığı, ekmeğin İsanın vücudunu, şarabın İsa’nın kanını temsil ettiği bir Hristiyan 
uygulamasıdır. 
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• İbadet yerinde çocuklar ebevenleriyle veya koruyucuları ile birlikte olmalı, diğer grupların 
çocukları ile bir araya gelmemeli temasta bulunmamalıdırlar. Çocukların bir araya geleceği 
kreş hizmeti verilmemelidir.

• Önceden kaydedilmiş müzik ve şarkılar kullanılması tavsiye edilir ve çevresine yanlarında 
oturan insanlara ve koro üyelerine enfeksiyonun yayılmasını önlemek için cemaat yüksek 
sesle şarkı söylememelidir. Not: Hava içinde asılı olan mikroplar (mikrobik aerosoller) 
içerideki havalandırma miktarına (ve özelliklerine) bağlı olarak kaynağından (hasta 
insandan) 25 ft (yaklaşık 8 metre) uzağa kadar yayılabilir.

• Günah Çıkarma hücreleri kapatılmalıdır. Günah çıkarma için sanal ve telefon ortamları 
veya açık odalar tercih edilmelidir.

• İdari toplantılara, iş toplantılarına, inziva odalarına, konferanslara veya ziyaretlere fiziksel 
mesafe korunarak katılım limiti konmalıdır. Sanal ortamdaki toplantılar tercih edilmelidir.

• Dinsel kumaş giysiler ve örtüler her servisten sonra veya gelecek etkinlikten önce mutlaka 
mümkün olan en yüksek sıcaklıkta yıkanmalıdır.

• İbadethanenin kapıları, kapı kolları katılımcıların temas ettikleri yerler olduğu için görev-
liler veya gönüllüler tarafından açık tutulmalıdır.

• İbadetin bitiminde cemaatin, grupların aralarında 6 ft (1.8 metre) fiziksel mesafe koruna-
cak şekilde uygun bir tempo ve disiplin içinde ayrılması için gereken tedbirler alınmalıdır.

• Dini tören esnasında kokulara karşı hassas olan insanların öksürmesine ve/veya hapşırma-
sına neden olmamak için parfüm ve kolonya kullanılmasından vazgeçilmelidir.

 

Havalandırma

• Hava akımını artırmak için mümkün olduğunca kapı ve pencereleri açın.

 - Olumsuz hava koşulları sebebiyle kapı ve pencerelerin açık tutulması mümkün değilse,  
 aşağıdaki tedbirlerle iyi iç hava kalitesi sağlanmalıdır:

 - Isıl konforu sağlamak ve taze hava miktarını arttırmak için ısıtma, havalandırma ve  
 klima sistemi çalıştırılmalıdır. Sistem, sirkülasyonu en aza indirecek ve taze hava  
 miktarını mümkün olduğunca artırmak üzere (ideal olarak %100) ayarlanmalıdır.

 - İç hava neminin %40 ile %60 arasında olması sağlanmalıdır.

 - Tuvaletlerin havası uygun şekilde dışarı atılmalı ve tuvaletler negatif basınçta olmalıdır  
 (tuvaletlerin negtif basınçlı olması demek, tuvalet havasının ibadethane içine  
 yayılmaması, aksine ibadethaneden tuvalete ve oradan da dışarıya doğru hava akımının  
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 olmasıdır. Böylelikle tuvalet kokusu ibadethane içine yayılmadığı gibi, tuvaletten virüs  
 yayılması önlenmiş olur).

 - Eğer ısıtma, havalandırma, iklimlendirme (HVAC) konusunda yardıma ihtiyaç olursa,  
 bir tesisat mühendisine danışılmalı, daha fazla bilgi için ASHRAE’nin yayınlarına  
 bakılmalıdır. AIHAh uzmanları egzos havalandırma ve havanın temizlenmesi  
 konularında uzmandırlar.

• Bir yerde kümelenmiş aerosol konsantrasyonunu azaltmak için taşınabilir yüksek verimli 
partikül (HEPA) filtreleri kullanılabilir.

• Bina içinde ayaklı fanlar veya tavan fanları kullanılıyorsa, gereken tedbirler alınarak, bir 
insandan diğerine doğru olacak hava akımının hızını en aza getirmek üzere gereken ayarlar 
yapılmalıdır. Eğer fanlar çalışmıyor ya da çıkarılmışlarsa, sorumlu görevliler, ısı ile ilgili (ısıl 
konforsuzluktan doğacak) tehlikelere karşı dikkatli olmalı ve gereken tedbirleri almalıdır. 
(Not: Havalandırma sisteminin en iyi şekilde nasıl kullanılabileceği konusunda bir iş 
ve işçi sağlığı ve güvenliği uzmanına veya havalandırma uzmanına danışılmalıdır. 

Geliştirilmiş temizlik uygulamaları

• Uygun dezenfektanlar seçilmeli, temizlik etkinliğine ve kimyasal güvenliğe dikkat edil-
melidir.

 - Amerika Çevresel Koruma Ajansı (EPA), SARS-CoV-2 için kullanılmak üzere onaylanmış  
 dezenfektanların isimlerini içeren ve List N olarak anılan bir liste yayınlamıştır.

 - EPA tarafından onaylanmış kimyasallar birbirine karıştırılmamalıdır. Karışımların  
 solunması zehirleyici olabilir. Sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ve/veya hidrojen  
 peroxit içeren herhangi bir ürünü kullanırken özellikle çok dikkatli olunmalıdır.

 - Ürün etiketleri ve Güvenlik Bilgi Dokümaları (Safety Data Sheets) gözden geçirilmeli,  
 uygulama ve temas halinde üreticinin önerileri takip edilmelidir.

 - Ek tavsiye isteniyorsa bir Hijyen uzmanına danışılmalıdır. AIHA’nın uzman Hijyen  
 danışmanlarından oluşan bir listesi vardır. 

• Bir dezenfeksiyon talimatı oluşturulmalıdır.

 - Oturma alanları, tuvaletler, genel alanlar vb. ibadet hizmetleri veya etkinlikler arasında  
 dezenfekte edilmelidir.

 - Temizleme bezleri kullanılmamalı, yerine tek kullanımlık temizlik bezleri kullanılmalıdır. 

h AIHA American Industrial  Hygiene Associations (Amerika Endüstriyel Hijyen Derneği)                                           
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 - Yüzeylerin temizlenmesinde kullanılıp atılan kağıt havlular ve benzeri malzemeler  
 kullanılmalıdır. Sert yüzeyler kurulanarak değil hava ile kurumaya bırakılmalıdır.

 - Uygulama ve (dezenfektan ile temas) süresi için dezenfeksiyon talimatının ürün  
 talimatlarına uyduğundan emin olunmalıdır. 

 - Bir dini tören esnasında tüm temas edilen yüzeyler, kutsal kitaplar dahil, her  
 kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.

 - Herhangi bir dini hizmetten sonra HVAC hava dönüş menfezleri temizlenmelidir.

 - Temizliklerin kim tarafından ve hangi sıklıkta yapıldığının takibi için kontrol listesi veya  
 denetim sistemi kurulmalıdır.

 - Zeminler, sıralar ve benzeri pürüzsüz yüzeyler görünür şekilde temiz olmalıdırlar. 

 - Oturulacak yerlere, “temiz” veya “dezenfekte edildi” yazıları veya renk kodlu bantlar veya  
 etiketler konulmalıdır. 

 - Cemaate, (COVID-19) yayılma riskini azaltmak için en iyi önlemlerin alındığı  
 bildirilmelidir.

 - Cemaate, misafirlere ve gönüllülere, ayrılırken kullandıkları herhangi bir şeyi (kağıt  
 mendil vb.) ve kişisel eşyalarını geride bırakmamaları hatırlatılmalıdır. 

 - Dua edenlerin kullandıkları seccade gibi kumaştan ürünler periyodik olarak mümkün  
 olan en yüksek sıcaklıkta yıkanmalıdır. 

 - Cemaat, misafirler ve çocuklar tarafından gezilen her türlü ortak alanlar temizlenmelidir. 

 - Kapı kolları, ışık anahtarları, tuvaletlerdeki el ile temas edilen yerler, musluklar, asansör  
 düğmeleri, parmaklıklar gibi yüksek temaslı/paylaşılan yüzeyler sık sık (en az günde iki  
 defa) temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.

Tuvaletler

• Çok kabinli tuvaletlerin kapıları mümkünse el değmeden açılıp kapanabilmelidir. 

 - Kola değmeden kapı açılıp kapanmıyorsa, kapı bir çöp kovası ile açık bırakılmalıdır. 

• Tek kabinli tuvaletler için, insanların kapı kollarına temas etmemek üzere kullanmaları 
için (kağıt havlu ve çöp sepeti gibi) malzemeler ve bir açıklayıcı tabela temin edilmelidir. 
Tuvaletlerin anahtarla kullanılması dezenfeksiyon önlemlerinin daha iyi kontrolünü sağla-
yacaktır. 

• (Eğer varsa) tuvalet kapağının üstüne, sifonu çekmeden önce kapağın kapatılmasını belir-
ten bir işaret (yazı) konulmalıdır.



10

TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
TURKISH SOCIETY OF HVAC & SANITARY ENGINEERS

©aiha 2020 YASAL SORUMLULUK SINIRI: Bu rehber işyerlerinin yeniden açılmasında yardımcı olacak genel bir kılavuzdur.
Her zaman yerel ve merkezi kamu otoritelerinin yasaları, yönetmelikleri ve talimatları takip edilmelidir. 

• Tuvaleti kullanacaklara, kullanmadan ve kullandıktan sonra ellerini yıkamalarını belirten 
işaret (yazı) konulmalıdır.

• Tuvaletin içinde veya civarında çok kişinin bir araya gelmemesini belirten işaret (yazı) yer-
leştirilmelidir. 

• Tuvaletlerde tek kullanımlık kağıt havlular olmalı, el kurucular çalışmaz hale getirilmeli 
veya bantla kapatılmalıdır. 

• Banyoların temiz ve uygun dezenfeksiyonu için iki kat çaba harcanmalı, yapılan temizlik 
işlerinin kaydı tutulmalıdır. 

Kişisel hijyen

• Bütün dini görevliler ve gönüllüler için dini hizmet öncesi ve sonrası el yıkama veya steri-
lizasyon uygulaması yapılmalıdır. 

• Bina, sınıf veya bir araya gelinen her odaya girişte ve çıkışta el sterilizasyon veya el yıkama 
istasyonu oluşturulmalıdır.

Çalışan sağlığı

• Her dini hizmetten ve sınıftaki çalışmalardan önce, çalışanların ateşleri ve sağlık durumları 
kontrol edilmelidir.

 - Ateş, temassız kızılötesi termometreler veya termal kameralar ile ölçülmelidir.

 - Çalışanlar eldiven kullanarak kendi ateşini ölçebilir. 

 - Sağlık kontrolü için sorular kaynaklarda verilmiştir. 

• Çalışanlar hasta ise veya herhangi bir test (virüs veya antikor) uygulandı ise sonucu işverene 
(yöneticilere) bildirilmeli, işe dönme zamanı için karar bir doktor onayıyla verilmelidir. 

• Çalışanlar, ateşleri ölçülmeden önce eğer bir analjezik (ateş kesici) almışlarsa, bunu bildir-
melidirler. Bu tip reçetesiz ilaçlar yanlış negatif sonuçlara sebep olabilir ve potansiyel bir 
bulaşın klinik semptomlarını gizleyebilir. 

Diğer kontrol önlemleri

• Zorunlu olmamakla birlikte, eğer el yıkama protokolü titiz bir şekilde uygulanıyorsa gö-
revlilere, özellikle binanın temizliği ve strerilizasyonunda, çöplerin atılmasında ve tuvalet-
lerin temizlenmesinde kullanılmak üzere tek kullanımlık eldiven sağlanmalıdır.
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 - Eğer eldiven kullanılıyorsa, düzenli olarak değiştirilmelidir. Eldivenler el yıkamanın  
 yerini tutmaz. 

 - Yırtılmış veya hasar görmüş eldivenler çöpe atılmalıdır. Kullanıcılar eldivenlerini sıklıkla  
 kontrol etmelidirler.

• Binanın içinde iş yapan ustalar ve işçileri genel önlemleri, kişisel koruyucu ekipmanları 
ve diğer yerleşik prosedürleri kullanmalıdırlar. Yerleşik prosedürleri takip etmede isteksiz 
olanlardan (binadan) ayrılmaları istenmelidir.

• Yerel gerekliliklere bağlı olarak, fiziksel mesafeyi koruyamayanlar için, çalışanlara maske ve 
eldiven temin edilmeli, bunları takmaları ve el dezenfektanı kullanmaları teşvik edilmeli-
dir. (NOT: Ameliyat maskeleri ve el yapımı maskeler, temel olarak nefes alıp vermede 
ve konuşma esnasında karşıdaki insanı korumak için tasarlanmışlardır, maskeyi taka-
nı korumazlar. 

• Görevliler için, esnek çalışma ve hastalık nedeniyle işe gelmeme politikasını geliştirerek, 
personel devamsızlığı ve COVID-19 nedeniyle devamsız olan personel gözlenmeli, takip 
edilmeli ve onların eksikliğini giderecek planlar yapılmalıdır. 

• Bulunduğunuz yörede COVID-19 hakkında bilgi edinilmeli ve bu bilgi sürekli yenilenmelidir.

• Toplantı ve fiziksel mesafe kısıtlamaları azaltmayacaksa tesis kiralamaları askıya alınmalıdır. 

Eğitim

• Fiziksel mesafe, işlemler ve hijyen uygulamaları konularında görevli ve gönüllülere bilgi ve 
eğitim verilmelidir.

• Tüm çalışanlara ve görevlilere aşağıdaki konularda talimat ve eğitim verilmelidir.

 - SARS-CoV-2 maruziyeti semptomlarını tanıma ve anlama.

 - Respiratörleri, ameliyat maskelerini ve eldivenleri uygun olarak takmak ve çıkarmak.

 - Ürün özelliklerine göre yüzeyleri temizleme ve dezenfekte etme.

 - Güvenliğe ve sağlığa uygun olmayan çalışma koşullarını dini liderlere rapor etmek.

 - Temizlik için kullanılan kimyasallarla ilgili OSHA’nın genel tehlike iletişimi standardı  
 hakkında formal eğitim.

 - Bir ibadethaneye veya kullanılacak başka bir binaya girişi kademelendirme ve kontrol etme.

• Temizleme kimyasalları konusunda Güvenlik Bilgisi Dokümanları temin edilmeli ve çalışan-
ların bu kimyasalların kullanımındaki tehlikelerden haberdar olmalarından emin olunmalıdır. 
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• Eğer tavsiye gerekiyorsa, endüstriyel hijyenistler, kişisel koruma ekipmanlarının seçimi ve 
ilgili eğitimi verme konusunda uzmanlığa sahiptirler.

• Ticari ve endüstriyel kimyasallar uygun yerlerde ve tehlike sınıfına göre depolanmalıdır. 

Çöp ve çamaşır yıkama

• Tek kullanımlık malzemelere ve kullanılmış dezenfektan malzemelere, güvenlik kılavuzla-
rına uyularak, normal atık işlemi yapılmalıdır. 

• Tekrar kullanılabilen kumaş malzemeler deterjanla yıkanmalı ve kumaş için uygun en yük-
sek sıcaklıkta yıkanmalı ve kurutulmalıdır.

• Bütün çamaşır yıkama hizmeti verenlerin, çamaşırların yıkanmadan önce SARS-CoV-2 
virüsünü yayma potansiyeline sahip olduğunu bildiklerinden emin olunmalıdır. 

İletişim

• Cemaat üyeleri, gönüllüler ve misafirlerle COVID-19’un yayılmasını önlemek üzere ne ya-
pıldığını öğrenmeleri için iletişime geçilmelidir. (Örneğin; dezenfeksiyon rutini, çalışanlar 
için uygulanan sağlık protokolleri, sosyal mesafe ile iç mekan sağlık ve güvenlik tedbirleri.)

• COVID-19’un gözle görülebilir belirtilerini gösterme durumunu ve cemaatte virüsü yay-
ma riski yüksek olanlar hakkında bilgi alınması için iletişime geçme değerlendirilmelidir. 
(Örneğin; Covid 19 hastası olanların bakımı, Covid 19 belirtilerinin görülmesi hali, yük-
sek risk kategorisinde sayılan çalışanlardan olma hali.)

• Dini organizasyonların, herhangi bir dini hizmeti vermeyi reddedebileceğini ve ayrım yap-
maksızın hastalık belirtileri gösterenlerin veya tedbirlere (örneğin; sosyal mesafe, el temizli-
ği) uygun davranmayanların bulundukları yeri terk etmelerinin istenebileceği bilinmelidir. 

• Dini hizmet başlamadan önce sesli hatırlatmalar, sosyal medya, internet siteleri, bilgi için 
iç ve dış mekanlarda kullanılacak ilanlar kullanılabilecek yazılı ve sözlü iletişim yollarından 
bazılarıdır. 

• Planlanmış aktiviteler veya dini hizmetlerin değişmesi, ertelenmesi veya iptal edilmesi du-
rumlarında cemaat ile iletişim sağlanmalıdır.

• Cemaate, giriş ve çıkışta ellerini temizlemeleri gerektiği sık sık hatırlatılmalıdır. 

i HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act,1996. Amerikan Kongresinden 1996 yılında geçmiş 
Sağlık Sigortası Yasası.
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Çalışanlar, Kendilerini ve Misafirleri Korumaları için Neler Yapmalıdır?

• Çalışan kendi sağlık durumunu değerlendirmeli, hasta ise, ateşi var ise evde kalmalıdır. 
Eğer evde bir hasta varsa veya hasta olan veya yakın zamanda hasta olmuş bir insanla temas 
edilmiş ise evde kalınmalıdır. Çalışanın eğer allerjisi veya (diabet gibi) ilave bir risk oluş-
turacak belirtilmesi gereken bir tıbbi durumu var ise evde kalmalıdır. NOT: Her zaman 
İşverenin İnsan Kaynakları Politikası, HIPAAi rehberleri ve diğer yasalar göz önünde 
tutulmalıdır. 

• (COVID-19’a ait) Belirtiler, dini kurumun konuyla ilgili yetkilisine telefon, mesaj veya 
elektronik posta yolu ile bildirilmelidir. Bu durumu sözlü olarak tartışmak için herhangi 
bir ibadet yerine veya (dini eğitim) sınıfına gidilmemelidir.

• Dini hizmet için gidilen her yerde ibadet öncesi ve sonrası, maskeye her dokunuştan sonra, 
binadan çıkarken, gün sonunda iş bitiminde eller yıkanmalıdır. Yıkanmamış eller ile göz-
lere, buruna ve ağıza temas etmekten kaçınılmalıdır. 

• Kamuya açık alanlarda maske takılmalı, bina içinde ve dışında sosyal mesafe korunmalıdır.

• Teslim alınan Kişisel Korunma Ekipmanlarının nasıl kullanılacağı öğrenilmelidir. Solu-
num maskelerini ve yüz maskelerini takıp çıkarmanın kuralları bulunmaktadır.

• Teslim edilen Kişisel Korunma Ekipmanlarını kullanma konusunda tereddüt varsa İşvere-
ne bildirilmelidir.

• Solunum veya yüz maskesi takmanın yan etkileri olduysa bildirilmelidir. Solunum veya 
yüz maskesi fiziksel strese sebep olsa dahi bina içinde veya sınıfta çıkarılmamalıdır. Dini li-
derlere sağlık sorununa sahip olunduğu (örneğin; kalp ve damar hastalığı, akciğer hastalığı) 
ve bu nedenle solunum veya yüz maskesi takılamayacağı durumu varsa bildirilmelidir.

 NOT: Eğer İşveren N95 solunum maskesini temin etmeyi seçiyorsa, 29 CFR1910.134 
de dahil olmak üzere OSHA gereklilikleri dikkate alınmalıdır.

• Eğer hapşırmak veya öksürmek gerekirse, damlacıklarla ve havada asılı parçacıklarla virü-
sün yayılmasını en aza indirmek veya önlemek için ağız ve burnu örtmek üzere bir mendil 
veya havlu taşınmalıdır.

• Eğer belirtiler devam ediyorsa bulunulan yer hemen terkedilmelidir. Tekrar işe, ibadet ye-
rine veya sınıfa dönmeden önce eller ve yüz iyice yıkanmalıdır. 

• Çalışanlar cemaatten 6 ft (1.8 metre) mesafeyi koruyamıyorlarsa Kişisel Korunma Ekipma-
nı kullanmalıdırlar.
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COVID-19’un Yayılmasını En Aza İndirmek için Cemaat Ne Yapabilir?

• Hasta veya risk altında olanların evlerinde kalması teşvik edilmelidir. Bu durumda olanlar 
aşağıda verilmiştir. 

 - Yaşlılar.

 - Diyabet gibi rahatsızlıkları olanlar.

 - Yaşlılar ve risk grupları ile birlikte yaşayan aile bireyleri.

 - Bakım evleri, cezaevleri veya giriş ve çıkışı sınırlandırılmış işyerlerine girme izni olanlar.

 - Üst solunum yolu rahatsızlığı veya grip benzeri belirtileri olanlar.

 - Covid-19 hastası olanlar veya evinde Covid-19 hastası ile yaşayanlar.

 - Son 14 gün içerisinde COVID-19 hastası ile temas etmiş olanlar.

• Cemaatin içindeki sağlık sigortası olmayan gruplarla iletişim halindeyken, Kişisel Korun-
ma Ekipmanları kullanılmalı ve ilgili önlemler alınmalıdır. 

• Bulaş riskini azaltmak için, canlı yayın veya uzaktan iletişim aracılığıyla veya dış mekanlar-
da verilen dini hizmetlere katılınmalıdır. 

• Bina içerisinde veya sınıfta yüzeylere / eşyalara mümkün olduğunca az temas etmelidir. 

• İbadet edilen yere, bir topluluğa veya sınıfa girmeden önce ve ayrılana kadar maske takıl-
malıdır. 

• Tesise girmeden önce veya ayrıldıktan sonra mümkünse eller yıkanmalıdır. Yıkama imkanı 
yok ise binaya, topluluğa veya sınıfa girmeden önce ve ayrıldıktan sonra el dezenfektanı 
kullanılmalıdır.

• Binaya, topluluğa veya sınıfa girerken veya ayrılırken cemaat üyeleri, dini görevliler ve gö-
nüllüler ile olan mesafe 6 ft (1.8 metre) olarak korunmalıdır.

• Eğer hapşırmak veya öksürmek zorunda kalınırsa ağız ve burun kapatılmalıdır. Kapatmak 
için mendil, dirsek/el veya bir giyeceğin içi kullanılmalıdır. Eğer kontrol edilebiliyorsa or-
tam hemen terk edilmeli, geri dönmeden önce eller ve yüz iyice yıkanmalıdır. 
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Kaynaklar

[1] CDC Interim Guidance for Administrators and Leaders of Community- and Faith-Ba-
sed Organizations to Plan, Prepare, and Respond to Coronavirus Disease 2019 (CO-
VID-19)

[2] CDC Checklist for Community and Faith Leaders

[3] Numerous wellness questionnaire examples are available online (e.g., https://doh.sd.gov/
documents/COVID19/BusinessScreening_Q&A.pdf )

[4] The EPA has developed a list of disinfectants for use against SARS-CoV-2

[5] ASHRAE has a list of COVID resources for commercial buildings.

[6] AIHA’s Indoor Environmental Quality Committee developed this guidance documents 
about reopening after closures due to COVID-19

[7] AIHA’s Indoor Environmental Quality Committee developed this guidance documents 
about cleaning buildings before reopening after closures due to COVID-19
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AIHA®

Amerika Endüstriyel Hijyen Kurumu 1939 yılında kurulmuş olup endüstri, idare, iş, aka-
demik enstitüler ve bağımsız kurum ve kuruluşlarında çalışanların endüstriyel veya mesleki 
hijyen ihtiyaçları alanında hizmet veren en büyük uluslararası kurumlardan biridir. Daha 
fazla bilgi için www.AIHA.org adresini ziyaret ediniz.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları hakkında 

İş Sağlığı ve Güvenliği (aynı zamanda endüstri hijyeni uzmanları olarak bilinen) Uzmanları, 
çalışanların yaralanmasına veya hastalanmasına neden olabilecek işyeri koşullarını öngören, 
teşhis eden, değerlendiren ve kontrol eden bilim dalının uygulayıcılarıdır. Planlama, gerçek-
leştirme, denetleme, düzeltme, sürekli gelişme döngüsü içerisinde, iş ve iş güvenliği uzman-
ları işyerlerinin sağlıklı ve güvenli olmasını temin ederler.

Daha fazla kaynak için AIHA’nın 
Coronavirus Outbreak Resource Center web adresine bakılmalıdır.
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