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Olağan Dışı Durum 
Tanımı 

2019 Aralık ayında ilk defa tespit edilen SARS COV 2 (Covid-19) virüsünün bölgesel bulaşı özelliğini aşarak dünya 
çapında pandemi haline dönüşmesi ve insan sağlığı üzerinde genel faaliyetleri yürütmenin ciddi tehlike yaratması 

UKS Belgelendirme 
Yaklaşımı 

UKS Belgelendirme olarak bünyemizde görev alan çalışma arkadaşlarımız dahil etkileşim içinde bulunduğumuz 
tüm ilgili tarafların sağlığı büyük önem taşımaktadır. Saha dışı faaliyetlerimizde gerekli önlemler alınmıştır. 
Sahada gerçekleştirilecek faaliyetlerimizde ise; gerek denetim ekiplerimizi gerekse müşteri firma çalışanlarını 
herhangi bir bulaşıdan korumak birincil amacımızdır.  
Yönetim sistemleri belgelendirme hizmetinin etkin şekilde yerine getirilmesi sahada gerçekleştirilen denetimler ile 
mümkün olabilmekle birlikte karşılıklı yapılan görüşme ve değerlendirmeler ile uzaktan denetim teknikleri de 
kullanılabilecektir. 
Risk durumunuz değerlendirmesinde “güvenli alan” olarak tanımlanmanız, faaliyet sahalarınıza ulaşımda herhangi 
bir yasal kısıtlama olmaması, faaliyet adreslerinize yakın denetim ekibimizin bulunması durumunda denetimler 
sahanızda gerçekleştirilmeye devam edecektir. 

Yukarıda tanımlanan olağanüstü durumlar neticesinde firmanızda gerçekleştirilmesi gereken denetim faaliyetleri ile ilgili 
risk durumunun belirlenmesi ve denetimin en güvenli koşullar altında gerçekleştirilmesinin sağlanması için aşağıdaki 

soruları mevcut durumunuza göre cevaplamanızı rica ederiz. 

Verdiğiniz cevaplara istinaden güvenli saha denetimi gerçekleştirilemeyeceğinin tespit edilmesi durumunda uzaktan 
denetim teknikleri için uygunluk değerlendirilecektir.  

Firmanızda Covid-19 
nedeniyle tedavi altında 
olan çalışan sayısı 

 Hiçbir çalışanımız tedavi altına 
alınmamıştır veya tedaviye alınmalarının 
ardından 14 gün tamamlanmıştır. 

 3’ ün altında çalışanımız tedaviye 
alınmıştır. 

 3 ve üzerinde 
çalışanımız tedaviye 
alınmıştır. 

Firmanızda Covid-19 
nedeniyle hayatını 
kaybeden çalışan sayısı 

 Hiçbir çalışanımız hayatını 
kaybetmemiştir. 

 3’ ün altında çalışanımız hayatını 
kaybetmiştir. 

 3 ve üzerinde 
çalışanımız hayatını 
kaybetmiştir. 

Firmanızda Covid-19 
nedeniyle karantina 
altında olan çalışan sayısı 

 Hiçbir çalışanımız karantina altına 
alınmamıştır veya karantinaya 
alınmalarının ardından 14 gün 
tamamlanmıştır. 

 3’ ün altında çalışanımız karantinaya 
alınmıştır 

 3 ve üzerinde 
çalışanımız karantinaya 
alınmıştır. 

Firmanızda son 14 gün 
içinde yurt dışına çıkan 
personel sayınız 

 Yurt dışına çıkan personel 
bulunmamaktadır. 

 Yurt dışına çıkan personelimiz olmuş 
ancak dönüşte karantinaya alınmıştır. 

 Yurt dışına çıkan 
personelimiz vardır. 

Çalışanlarınızın işe gidiş 
geliş düzenlemeleri 

 Çalışanlarımızın servis ile ulaşımı 
sağlanmaktadır. Servis sayısı arttırılmıştır. 

 Çalışanlarımızın aynı sayıda servis ile 
ulaşımı sağlanmaktadır. 

 Çalışanlarımız işe 
kendi imkanları ile 
gelmektedir. 

Yemek ve mola 
saatlerinde alınan 
önlemler 

 Sulu yemek uygulaması kaldırılmıştır. 
Kumanya olarak hizmet alınmaktadır. Tek 
kullanımlık malzemeler kullanılmaktadır. 

 Personeller 3 bölüm halinde yemek 
ve mola haklarını kullanmaktadır. 
Masalar arası mesafe arttırılmıştır. 

 Herhangi bir 
değişiklik 
yapılmamıştır. 

Temizlik sıklık ve 
yöntemleri 

 Temizlik kimyasalları değiştirilmiş ve 
sıklık arttırılmıştır. Periyodik olarak 
profesyonel temizlik hizmeti alınmaktadır. 

 Temizlik kimyasalları değiştirilmiş ve 
sıklık arttırılmıştır. 

 Herhangi bir 
değişiklik 
yapılmamıştır. 

Çalışma saatleri ve 
vardiya düzenlemeleri 

 Çalışan temasını engellemek için bazı 
bölümler kapatılmış ve vardiya sayısı 
arttırılmıştır. 

 Çalışan sayısını azaltmak için bazı 
bölümlerde faaliyet durdurulmuştur. 

 Herhangi bir 
değişiklik 
yapılmamıştır. 

Personele temin edilen 
kişisel koruyucu 
ekipmanlar 

 Tüm personele maske, eldiven ve tek 
kullanımlık önlük/tulum verilmiştir. 
Kullanımları konusunda eğitim verilmiştir. 
Firma içinde belirli alanlarda el 
dezenfektanı bulunmaktadır. 

 Tüm personele maske, eldiven ve tek 
kullanımlık önlük/tulum verilmiştir. Firma 
içinde belirli alanlarda el dezenfektanı 
bulunmaktadır. 

 Personel gerekli 
koruyucuları kendi 
temin etmektedir. 

Görev alacak denetim 
ekibine sağlanabilecek 
kaynak ihtiyacı 

 Denetim ekibine ayrı çalışma alanı 
sağlanabilecektir. Kişisel koruyucu ekipman 
temin edilecektir. 

 Denetim ekibine ayrı çalışma alanı 
sağlanabilecek veya kişisel koruyucu 
ekipman temin edilecektir. 

 Tüm ekibin ayrı 
çalışacağı alan 
bulunmamaktadır.  

Denetim ekibi yol ve 
konaklama ihtiyaçları 

 Firmamız araçları ile denetim ekibi 
üyeleri ayrı ayrı evinden alınarak transferi 
sağlanabilecektir. Konaklama hususunda 
anlaşmalı olunan otel ile çalışılmaktadır. 

 Firmamız araçları ile denetim ekibi 
evinden alınarak transferi 
sağlanabilecektir. Konaklama hususunda 
anlaşmalı olunan otel ile çalışılmaktadır. 

 Firmamız araçları 
ile transfer 
sağlanamayacaktır. 
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