
DİRİLTEK SONDAJ 
COVİD-19 İÇİN ALINAN TEDBİRLER 



COVİD-19 EKİBİ  

• Şirketimizde ilk olarak covid-19 ekibi oluşturuldu. 

• Ekip 7 kişiden oluşturuldu: 

 



COVID-19 eğitimi 

• Kurulan covid-19 ekibinden 2 kişi yerel sağlık biriminde 

corona virüsü hakkında dezenfekte eğitimi aldı ve 

olağanüstü durumlarda kamuya destek sağlaması için İliç 

kaymakamlığı koordinasyon ekibine dahil edildi. 



ALINAN AKSİYONLAR 



AKSİYONLAR 

• Çalışanlar için  roster yapıldı.İzinler durduruldu 

• Tüm yüzyüze toplantılar iptal edildi.İnternet-telefon üzerinden 

gerçekleştirildi. 

• Acil durum eylem planı oluşturuldu. 

• Çalışanlar için acil durum iletişim formu oluşturuldu. 

• Tüm çalışanlar Covid-19 hakkında bilgilendirildi 

• Yerel hastaneye kronik rahatsızlığı olan çalışan olmadığı 

bildirildi.(Tüm çalışanlarımızın ağır işte çalışabilir raporu tam 

teşekküllü hastane tarafından verilmiştir.) 

• Tüm çalışanların günlük lokasyonları belirtildi ve raporlandı. 

 



Lokasyonlara el yıkama 

üniteleri kuruldu. 



Araçlar dezenfekte 

edildi.(periyodik olarak 

devam edecektir.) 



Traktörler dezenfekte 

edildi.(periyodik olarak 

devam edecektir.) 



Çadırlar dezenfetke 

edildi.(periyodik olarak 

devam edecektir.) 



3 adet şantiye evi 

dezenfekte edildi. 



Diriltek ofisi dezenfekte 

edildi. 



TÜM DEZENFEKTE İŞLEMLERİ 

HAFTADA İKİ GÜN DEVAM 

EDECEKTİR VE BAKANLIĞIN 

ÖNGÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE 

1/100 ORANINDA NaClO ile 

yapılmaktadır. 



ACİL DURUMLAR İÇİN 

TERCİT ÇADIRI KURULDU 
(saha içi vaka durumlarında kullanılacak slayt:18) 



KORUYUCU EKİPMAN TEMİN 

EDİLDİ ŞANTİYE 

EVİ,SAHA,ARAÇLARDA 

BULUNDURULDU.(MASKE,ELDİVEN,TYVEK) 



Ateş ölçüm cihazları alındı ve 

vardiya başlarında ölçümler 

yapılıp raporlandı. 



ATEŞ ÖLÇÜMLERİ 

SIRASINDA 

STANDARTLARDAN FARKLI 

BİR DEĞER GÖRÜLÜR İSE 



Vaka durumunda akış 

diyagramı (saha) 

•  1.adım:   İş durdurulur. 

• 2.adım: Çadırda bulunan sabit operatör hattı ile     covid-

19 ekip koordinatörü aranacaktır.  

• 3.adım:Koordinatör Arama grubuna bilgi verilir.Aynı 

zamanda yerel sağlık birimi ile iletişime geçilir. 



Vaka durumunda akış 

diyagramı (saha) 

• 4.adım:Eğer vaka durumu bakanlığın ambulans çıkarma 
yönetmeliğine uygun ise ; 

• Şüpheli kişi koruyucu kıyafetler giyer tecrit çadırına 
yönlendirilir ve ambulans beklenir. 

• Bakanlığın ambulans çıkarma yönetmeliğine uygun değil ise 
covid-19 ekip şoförü koruyucu kıyafetlerini giyer . 

• 5.adım: Şüpheli araca alınır.  Yerel sağlık birimine teslim 
edilir. 

• 6.adım:şoför aracı terk eder covid-19  dezenfekte ekibi 
çağırılır ve araç dezenfekte edilir. 

• 7.adım:Saha da kalan diğer çalışanlar için yerel sağlık 
biriminin talimatları uygulanacaktır. 

 



Vaka durumunda akış 

diyagramı (araç) 

• 1.adım:Araçta tespit edilirse sürücü,  yan  ve arka 

koltukta oturan personelin kimlik bilgileri alınır.  

• 2.adım:Covid-19 ekip koordinatörüne araç şoförü 

tarafından bilgi verilir. 

• 3.adım:Koordinatör talimatları doğrultusunda araç yerel 

sağlık birimine yönlendirilir. 

• 4.adım:Araç hizmete girmeden Covid-19 ekibi tarafından 

dezenfekte edilir. 

 



Vaka durumunda akış 

diyagramı (şantiye evi) 

• 1.adım:Covid-19 koordinatörüne haber verilir. 

• 2.adım:koordinatör sağlık ekipleri ve arama grubu ile iletişime 
geçer. 

• 3.adım:Evde bulunan koruyucu ekipmanlar şüpheli tarafından 
giyilir. 

• 4.adım:koordinatör belirlenmiş olan şirket aracını şantiye 
evine yönlendirir.(Şoför koruyucu kıyafetler giymiştir.) Araç 
şantiye evinden hastayı alır. 

• 5.adım:Yerel sağlık birimine şüpheli teslim edildikten sonra 
araç şoför tarafından terkedilir. 

• 6.adım:Covid-19 ekibi tarafından şantiye evi ve transfer 
yapılan araç dezenfekte edilir. 

 



OLASI BİR  İŞ DURDURULMASI 

DURUMUNDA İŞÇİ TAHLİYE PLANI 

 

• Hiç istemediğimiz ve çok değer verdiğimiz 

çalışanlarımızdan birinde herhangi bir vaka görüldüğünde 

ve ya ülke çapında olağanüstü bir hal meydana geldiğinde 

ya da işverenimiz olan Anagold arama grubu işi 

durdurduğunda çalışanlarımızı en güvenli ve sağlıklı 

şekilde ailelerine kavuşturmak için şirketimiz tahliye 

planını uygulamaya koyacaktır. 



Araçlar belirtilecek saatte ve belirtilen yerde 

dezenfekte edilmiş şekilde hazır olacaktır. Tahliye 

edilecek personele  şoför ve plaka bilgileri 

verilecektir. 

Personelin ikametkah yerleri 

belirlenirken kendi beyanları esas alınmıştır. 

16 Yerel personelimiz İliç merkezde bulunan 

ikametgahlarına yönlendirileceklerdir. 

 



Şirketimiz ümit eder ki ; ülkemiz ve insanlarımız bu 

olağanüstü durumu en az kayıpla atlatsın. Herkese 

sağlıklı bir çalışma ortamı dileriz. 

Diriltek sondaj  


