AKARYAKIT VE LPG İSTASYONLARINDA YENİ TİP KORONAVİRÜS İLE
MÜCADELEDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Çalışanlara yeni tip korona virüsün (Covid- 19) belirtileri,
yayılma yolları ve tehlikeleri hakkında bilgilendirmeler
yapılmalı, Korona virüs için hazırlanan acil durum eylem
planı çalışanlara aktarılmalı.

Çalışanların işe başlamadan ve çalışma süresinde sık sık
en az 20 saniye boyunca ellerini bol su ve sabunla
yıkamaları sağlanmalı. Çalışanların ve müşterilerin
kolaylıkla ulaşabileceği uygun yerle alkol bazlı kolonya
veya antiseptik konulmalı.

Çalışanların istasyona geldiğinde elbiselerini çıkarıp iş
elbiselerini giyecek ve bunların birbirine karışmasını
engelleyecek uygun ortamlar ve özel dolaplar oluşturulmalı.

Çalışanlara tek kullanımlık maske vererek uygun şekilde
kullanmalarını sağlanmalıdır. Kullanılmış maskeleri bertaraf
etmek için atık alanı oluşturulmalı. Ellerin baş bölgesine
temas etmemesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunulmalı.
Maskenin takılması esnasında el hijyenine dikkat edilmeli.
Maskenin hangi durumlarda değiştirilmesi gerektiğini
ayrıntılı olarak anlatılmalı. (nemli ve yırtık olması
durumlarında derhal değiştirilmeli)

İstasyonun kapalı alanlarında metrekare ve mesafe dikkate alınarak
bulundurulacak azami kişi sayısı belirlenip girişe ve uygun yerlere
uyarıcı olarak asılmalıdır. Marketlerde ödeme yöntemlerini öncelikli
olarak temassız sunulup tercih edilmesi sağlanmalı.

Ortak kullanım alanları, cihaz ve ekipman ile sık temas edilen
tüm yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlanmalı ve
kontrol çizelgesine işlenmeli. Tuvalet ve lavabolarda
kullanılmak üzere; sensörlü havlu dispenseri ve içten çekmeli
tuvalet kağıdı makinaları tercih edilmelidir.

Akaryakıt/LPG pompa ve dispenser istasyonlarının
aynı kişiler tarafından kullanılmasını sağlanmalı.
Mücbir sebep olmadıkça ortak olarak kullanmaktan
kaçınılmalıdır.

Akaryakıt dolum alanında ve ödeme noktalarında
asgari sayıda personel bulundurulmalı. Çalışanlar ve
müşteriler arasında sosyal mesafe kurallarına
uyulmasına özen gösterilmelidir.

Akaryakıt ve LPG istasyonlarının içinde araç ve insan
yoğunluğunun oluşmaması ve trafik akışının düzgünce
sağlanabilmesi için gerekli yerlere uyarı işaretleri konulmalıdır.

Araç yıkama ve süpürme otomatlarının kullanımını
yasaklanmalıdır.

İstasyonda verilen bütün ikramlar kaldırılmalı. (çay,
kahve, meşrubat vb.)

Temassız ateş ölçer bulundurulmalı ve işe her gelişgidişlerde çalışanların ateşleri düzenli olarak ölçülmeli.
Ateşin 38 dereceyi geçmesi durumunda personele derhal
maske takılmalı ve işyeri sağlık personeline, İşyeri sağlık
personelinin bulunmadığı durumlarda diğer çalışanlardan
izole edip, ALO 184 aranmalıdır. Sağlık yetkililerinin
yönlendirmelerine uyulmalıdır.

İşveren; İşyerinde Yeni Tip KORONAVİRÜS
riskine karşı gerekli tedbirler aldığını çalışanlara
bildirmelidir.

