
 KONTROLLÜ 
SOSYAL HAYAT 
ÇALIŞMA REHBERİ

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

MARKET VE 
SÜPERMARKETLER İÇİN

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması 
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine 
puan ver!

• Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde 
müşteri ve çalışan herkesin maske takması 
zorunludur. 

• Her müşterinin, girişte el hijyeni sağlaması 
zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el 
antiseptiği veya kolonya bulundurulur. 

• Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar. Mesai 
başlangıcı, sonu ve molalardan sonra personel 
ellerini su ve sabunla yıkar.

• İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve 
müşteri dahil) SOSYAL MESAFE KURALLARINA 
UYMAK KAYDI İLE her 8 metrekare için bir kişidir. 
İş yeri metrekare ve kapasite bilgisi iş yeri girişine 
asılır.  

• İş yeri giriş-çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal 
mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım) 
uygulanır. 

• Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda 
(ödeme noktaları, dışarıda bekleme alanı vb.) 
zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur. 
Kalabalık oluşmasını önleyecek önlemler alınır.

• Market ve süpermarkette aralıklı olarak sosyal 
mesafenin korunması ile ilgili anonslar yapılır. 

• Müşteri ile 1 metreden daha yakın temas 
olasılığı varsa, personelin (kasiyer, manav reyonu 
çalışanı vb.) tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik 
kullanması sağlanmalıdır. (Yüz koruyucu %70’lik 
alkol ile silinerek tekrar kullanılabilir.)

• Ürün düzenleme/yerleştirme işlemleri iş yerine 
müşteri kabul edilmediği saatlerde yapılır. Zorunlu 
durumlarda müşteri yoğunluğunun en az olduğu 
saatler tercih edilir.

• Çalışanların iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilir 
veya yıkanır. 

• Kasada bulunan ürün bantları günde en az 
3 kez tek kullanımlık deterjanlı bez ile silinmelidir. 

• Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra 
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme 
teşvik edilir.  

• Market arabaları ve sepetlerinin elle tutulan 
kısımları sık sık, mümkünse her müşteri kullanımı 
sonrası, yerine yerleştirilmeden önce dezenfektan 
veya sabunla silinir. 

• Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler 
(kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir. 

• Yerler her gün su ve deterjanla düzenli olarak 
temizlenir. Çalışma tezgâhları, raflar, ekipmanlar her 
gün %70’lik alkol ile dezenfekte edilir.  

• İş yeri sık aralıklarla havalandırılır. 

• Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda 
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.

• Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün 
ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığın web sitesinde 
yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde 
uygulanır.


