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           HAZIR BETON SEKTÖRÜ İÇİN   

               COVID-19 SALGINI KORUNMA  

    REHBERİ  
 

Bilindiği üzere, yeni korona virüsü (COVID-19), özellikle ileri yaştaki insanlarda ciddi komplikasyonlar oluşturması 
muhtemel,  yakın zamanda ortaya çıkan bir virüstür.  Enfekte kişi, semptomları olmasa bile 14 güne kadar bulaşıcı 
olabilmektedir. 
 
Virüs, enfekte bir kişiyle yakın kişisel temas yoluyla (yakından konuşurken, hapşırırken veya öksürürken tükürük 
damlaları ile) veya virüs bulaşmış yüzeylere ve ardından ağıza, buruna veya gözlere dokunulmasıyla bulaşmaktadır. 
 
Bununla birlikte, bazı temel kurallara uyulması virüsün yayılmasını önlemektedir. Türkiye Hazır Beton Birliği, ERMCO 
üyesi diğer ülkelerle birlikte, virüsün sektör çalışanlarımıza bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla ilgili ülkelerde 
sağlık otoritelerinin önerileri ile hazır beton sektöründe yapılan uygulamaları derlemiştir.  
 
 
In the  
 

 

                                              TRANSMİKSER OPERATÖRLERİ VE  

                                                           POMPA OPERATÖRLERİ 
 

 

 

 

 

 

 
1. Ellerinizi sık sık en az 30 saniye sabun ve 

suyla yıkayın. Sabun ve suya erişim o an 
mümkün değilse, el dezenfektanı veya 
kolonya ile düzgün bir şekilde elinizi 
dezenfekte edin ve ilk fırsatta yukarıda 
belirtilen şekilde yıkayın. 

 

 
 

2. Fiziksel temastan kaçınarak selamlaşın (el 
sıkışmayın, sarılmayın veya öpüşmeyin) ve 
etkileşimde bulunduğunuz herkesten 
güvenli bir mesafede (en az 2 metre 
uzaklıkta) durun.  
 
 

 
3. Eğer öksürür veya hapşırırsanız, yalnız 

olsanız bile ağzınızı tek kullanımlık mendille 
veya mendil yoksa dirseğinizin içiyle 
kapatın. Yoksa başkalarının kullanabileceği 
eşyaları veya ekipmanları kirletebilirsiniz. 

 

4.  Grip benzeri belirtileriniz varsa, 
tesise gitmeden önce yetkili 
yöneticinize bildirin. Çalışma 
esnasında COVID-19 ile ilgili 
semptomlardan herhangi biri 
(yüksek ateş, kuru öksürük veya 
solunum güçlüğü) ortaya 
çıkarsa, derhal tesis 
yöneticisine bilgi verin ve ilgili 
sağlık birimine (ALO 184) 
başvuruda bulunun. 

 

 
5.  Sık sık su için ve yeme-içme 

için kullanılan eşyaları (bardak, 
tabak, çatal, bıçak vb.) ortak 
kullanmayın. 

 

 

 
6.  Her vardiya değişiminde 

anahtarlar, telefonlar, pompa 
kumandası vb. kullanılan bütün 
ekipmanları alımda ve teslimde  
dezenfekte edin. 

 

 

 

http://www.hormigonfihp.org/
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TRANSMİKSERDE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESİSTE BETONUN YÜKLENMESİ VE ŞANTİYE SAHASINDA BOŞALTILMASI ESNASINDA: 
 

1.  Yüz maskeleri ve iş güvenliği gözlükleri dâhil olmak üzere kişisel koruyucu ekipmanı 
daima bilinçli kullanın. Bunun çok önemli olduğunu unutmayın. 

 
 

 
2. Faturalar ve irsaliyeler gibi dokümanlar, ayrıca transmikser kumanda kolları, arka 
olukları veya başkasının dokunmuş olabileceği herhangi bir yer ile teması eldiven 
kullanarak yapın. Eldiven kullanılsa bile, yüzünüze kesinlikle dokunmayın ve işiniz 
bittiğinde eldivenleri güvenli bir yere bırakarak ellerinizi sabun ve su ile yıkayın. 

 
3. Genel olarak kalabalıklardan kaçının ve dinlenme odalarında, yemek odalarında ve 
çalışma alanlarında en az mesafe kuralına uyun. Yan yana otururken araya mesafe 
bırakın. 
 

4. Mümkün mertebede transmikserin içinde vaktinizi geçirin. Aracın içinde kalmanız ve 

gerekli hijyen önlemlerini almaya devam etmeniz kişisel izolasyonunuz için daha iyidir. Bir 

şey yemeden önce ellerinizi sabunla yıkamalısınız. 

 
5. Kişisel koruyucu ekipman, kalem vb. eşyalarınızı kimseyle paylaşmayın. 

 
6. Müşteriler dâhil kimseye, hortumlar ve oluklar vb. transmikser ve pompa parçalarına 

dokunmamasını temin edin. 

 

7.  

 

8.  
REGISTRO 

3. Sürüş sırasında, havalandırma için 
camları zaman zaman aralayın. 

 

5. Size özel olarak 
teslim edilmemiş 
kişisel ekipmanı 
kesinlikle 
kullanmayın. 

4. Kolonya veya 
dezenfektan 
bulundurun. 

2. Kabinin havalandırılarak 
temizlenmesi tavsiye edilir (en 
az 10 dakika). 

1. Transmikser kabininin içinde temizlik ve hijyeni sağlayın, 
direksiyon simidini, sık kullanılan kolları ve düğmeleri, koltukları ve 
genellikle ellerinizle dokunduğunuz her şeyi temizleyin ve 
dezenfekte edin. Bu öneri her vardiya değişikliği olduğunda da 
geçerlidir. 
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 BETON ÜRETİCİLERİ İÇİN ÖNERİLER 

 

 

 

 

 

 

1. Sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyun ve 
personelinizi bilgilendirin. 

 

2. Risk altındaki (60 yaş üstü, diyabet, solunum vb. 
rahatsızlıkları olan) çalışanları tespit edin ve 
maruziyetlerini en aza indirmek veya ortadan 
kaldırmak için tedbir alın. Özellikle vardiya 
değişikliklerinde, araçları ve çalışma aletlerini 
dezenfekte etmek için dezenfeksiyon ekipleri 
oluşturun. 

 

 
3. Sürücü-müşteri etkileşimini en aza indirmek için 

irsaliye teslimine yönelik uygulamalar yapın. Her 
çalışana bir hijyen seti (dezenfektan, sabun,  
kolonya vb.) verin. 

 
 

4. Tesisdeki personelin elini dokunabileceği kapı 
tokmağı veya tutamaklarla teması en aza 
indirecek uygulamalar yapın. Personele zaman 
zaman el yıkamasını hatırlatmak için sistemler 
(örneğin her 2 veya 3 saatte özel bir alarm) 
kurun.   

 

5. İnsanların toplandığı yerlerde daha fazla hava 
sirkülasyonuna izin verecek ve aralarında en az 
mesafeyi temin edecek şekilde (örneğin açık 
alanda irsaliye teslimatı) organizasyon yapın. 

 

6.  İnsanların işlerinde kesinlikle gerekli olmayan 
yerlere erişimini engelleyin ve mümkünse işleri 
ayırın. 

 

 

 

7. Mümkün olduğunca, personel yoğunluğunu 
en aza indirmek için vardiyalar oluşturun ve 
idari personele evden çalışma imkânı verin. 

 

 
8. Mümkün olan her yere, açıklayıcı 

bilgilendirme broşürleri asın ve personel için 
COVID-19 eğitimleri başlatın. 

 
9. Çalışanların vücut sıcaklığını ölçmek için 

tesis giriş ve çıkışlarında temassız 
termometreler bulundurun. 

 

 
10.  Tesiste sosyal izolasyon protokolleri ve 

COVID-19 belirtileri olan kişilerin evlere veya 
hastanelere nakil prosedürlerini oluşturun. 

 
 

11. Kesinlikle gerekli olmadıkça çalışanlar hariç 
tesise girişi sınırlayın. 

 

 
12. Daha fazla güncel bilgi için, bilgi ve 

videoların bulunduğu güvenilir kaynaklara 
ulaşın. Örneğin: 
https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19 

Firmanızın bu rehberi kendi gereksiniminize göre uyarlaması ve müşterileriniz ile çalışanlarınızın 

güvenliği için onları bilgilendirmeniz önemlidir. 

 

 

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO), farklı sağlık örgütlerinin bildirdiği bilgilere dayanarak, COVID-19 salgınından 
etkilenen ülkelerde beton sektöründeki çalışanların korunmasına katkıda bulunmak için uzmanların önerilerini derleyerek bu rehberi hazırlamıştır. THBB, 
ERMCO ve bu rehbere katkıda bulunan uzmanlar, rehberin ve etkilerinin sorumluluğunu almamaktadır; rehber yalnızca bilgi amacıyla yayımlanmıştır.  

Rehberin hazırlanması için FIHP, ERMCO, NRMCA, Hormigón Express (Panama), Melón Hormigones (Şili), MixtoListo (Guatemala), Concret-Mix (Paraguay), 
Praeventio (Kolombiya), ANEFHOP (İspanya) Cemex Colombia ve Concretos Argos'a uygulamalarını paylaştıklarından dolayı teşekkür ederiz. 

https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/covid19

