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Hükümet karantinadan çıkış süreci kapsamında kısıtlamaların gevşetilmesine 
yönelik COVID-19 Yol Haritasını oluşturmuş bulunmaktadır. Bu Yol Haritası, 
bir sonraki adıma geçmeden önce eldeki verileri ve etkileri inceleyip yeniden 
değerlendirmek suretiyle sürecin her aşamasını dört adımda ortaya koymaktadır. 
Kısıtlamalar, geçim kaynaklarını korumayı amaçlayan, ancak güvenli ve Ulusal Sağlık 
Servisini (NHS) korumaya devam eden şekilde hedeflenen bir toparlanmaya doğru 
kademeli olarak gevşetilecektir. 

İşletmeler daha önce yaptıkları şekilde çalışamayacaktır. Yeniden açılmadan önce 
her işletme COVID-19 güvenli ve sosyal mesafe koruyabilecek şekilde olmayı 
temin etmelidir.

Bu önlemler işletmenizin, personelinizin ve daha geniş toplum ile birlikte 
müşterilerinizin güvenliği için hayati önem taşımaktadır ve halkın şehir 
merkezlerimize olan güvenini geri döndürmeye yardımcı olacaktır.

Güvenli şekilde çalışma
İşverenlerin, çalışanların ve serbest meslek sahiplerinin 
COVID-19 pandemisi sırasında nasıl güvenli bir şekilde 
çalışabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak için lütfen 
hükümet yönergesini gözden geçirmeye zaman ayırın.

Hükümet güvenli bir şekilde çalışmaya yönelik kilit 
adımları ortaya koymuş bulunmaktadır:

1. Bir COVID-19 risk değerlendirmesi tamamlayın

2.  Daha sık temizlik yapın

3.  Ziyaretçilerinize ve personelinize maske  
takmaları gerektiğini hatırlatın

4. Herkesin sosyal mesafeyi korumasını temin edin

5.  Yeterli havalandırma tedarik edin 

6.  NHS Test ve Takip uygulamasında yer alın

Kılavuzun tamamı şu adreste mevcuttur:  
www.gov.uk/guidance/working-safely-during-
coronavirus-covid-19

 

Risk değerlendirmeleri
Hükümet, işletmelerin ve işverenlerin işyerlerini 
yeniden açmadan önce yazılı bir risk değerlendirmesi 
yapmalarını ve işyerlerinde ‘2021 yılında COVID-19 
Güvenli Kalıyoruz’ bildirimini sergiliyor olmalarını tavsiye 
etmektedir. Kılavuz nitelikli bilgiler burada bulunabilir: 
www.hse.gov.uk/simple-health-safety/risk/risk-
assessment-template-and-examples.htm 

COVID-19 güvenli olmak 
Her işletmenin kendi çalışanlarını, müşterilerini 
ve çalışma faaliyetlerinden etkilenen diğer kişileri 
koronavirüs enfeksiyonu riskinden korumak ile ilgili 
yasal yükümlülüğü vardır. İşletmenizi COVID-19 güvenli 
hale getirmek için mevcut kılavuzu okumanızı ve 
uygulamanızı teşvik etmekteyiz.

Yaptırım son çare olmakla birlikte, yasalara (COVID-19 
kurallarına) aykırı olarak faaliyet göstermekte olan 
bir işletmenin ya da mekanın suç işlemiş sayılacağını 
lütfen not edin. Yasaları ihlal eden iş yerleri ve 
mekanlar, yasaklama bildirimlerine ve sabit para cezası 
bildirimlerine ya da kapatılmalara maruz kalabilecektir.

COVID - Güvenli İşletme Kampanyası
COVID - Güvenli İşletme Kampanyası, işletmelerin COVID-
Güvenli bir şekilde çalışmalarını desteklemek amacıyla 
oluşturuldu. COVID-Güvenli anketini (https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/974839/staying-
covid-secure-poster-ventilation.pdf), tamamlamak 
suretiyle müşterilerinizi ve personelinizi korumaya yönelik 
olarak güvenli parametreler dahilinde faaliyet göstermek 
konusundaki kılavuz niteliğindeki hükümet yönergesini 
takip etmekte olduğunuzu beyan etmiş olacaksınız. 

Eğer tüm kriterleri karşılıyor olursanız, size işyerinizde 
sergileyebileceğiniz kişiselleştirilmiş bir Güvenli İşletme 
posteri gönderilecektir, ve bu müşterilerinize ekstra  
güven verecektir. Bu konuda daha fazla bilgiyi  
www.haringey.gov.uk/covid-safe-business-campaign 
adresinden edinilebilirsiniz. 

Aşılar
Çalışanlarınız aşağıdakilere sahip olsa bile güvenli 
çalışma önlemlerini takip etmeye devam ediyor olmanız 
önem arz etmektedir: 

• Negatif bir test sonucu almışlarsa 

• Aşı olmuşlarsa

Yardım için Buradayız
İşletmeler için zorlu bir dönem içindeyiz ve Haringey 
Belediyesi yardım etmek için buradadır. Eğer işletmenizi 
COVID-19 güvenli hale nasıl getirebileceğiniz ve güvenli 
bir şekilde nasıl yeniden açabileceğiniz konusunda ek 
tavsiyeye ihtiyacınız varsa, lütfen bizimle temasa geçin. 
Hibe şeklindeki ödeneklere nasıl erişilebileceği de dahil 
olmak üzere, genel işletme destekleri ile ilgileniyorsanız, 
bize Covid19concerns@haringey.gov.uk adresinden 
ulaşabilirsiniz. Özel iş haber bültenimize abone olmak için 
business@haringey.gov.uk adresine e-posta gönderin.

Lejyonella kontrolü
İşyerinizdeki su tesisatı durağan ya da kullanımı çok sınırlı 
kalmış ise, işletmeniz yeniden açıldığında suyunuzun 
güvenli şekilde olmasını temin etmelisiniz. Lejyoner 
hastalığı riskini en aza indirmeye yardımcı olmak için 
yol gösterici kılavuz mevcuttur - www.hse.gov.uk/
coronavirus/legionella-risks-during-coronavirus-
outbreak.htm 

Güvenlik sertifikaları
Tüm güvenlik sertifikalarının geçerli olduğundan  
emin olun; örneğin: Gaz Güvenliği, Elektrik Güvenliği, 
Umumi Mali Sorumluluk Sigortası.

Terörle mücadeleye dair hususlar
Eğer işletmeniz yeniden açılıyorsa, işletmenizin ve 
müşterilerinizin karşılaşabilecek olduğu tehditleri 
anlamanıza ve harekete geçmenize yardımcı olacak bir risk 
değerlendirmesi yapmalısınız. Londra Metropolitan Polisi 
www.met.police.uk/advice/advice-and-information/t/
terrorism-in-the-uk/ adresinde terörizmden 
korunmak ile ilgili olarak bazı tavsiyeler sunmaktadır.

www.gov.uk/government/news/act-awareness-
elearning adresinde bu konudaki eğitime yönelik 
kaynak bulabilirsiniz.

Takip ve İzleme
Lütfen şunları unutmayın 

• Resmi bir NHS QR kodu posteri sergilemeyi

• Tüm müşterilerden ve ziyaretçilerden NHS QR 
kodunu taramalarını ya da iletişim bilgilerini tedarik 
etmelerini talep edin

• Vardiya saatleri de dahil olmak üzere tüm personel 
için bir kayıt tutun

• Eğer akıllı telefon yoksa iletişim bilgilerini derlemek 
için alternatif bir yöntem sağlayın

• Bilgileri 21 gün boyunca güvenli şekilde tutun 

Ayrıntıları şurada bulabilirsiniz: www.gov.uk/guidance/
maintaining-records-of-staff-customers-and-
visitors-to-support-nhs-test-and-trace

12 Nisan tarihinde şu işletmeler ve faaliyetler 
yeniden açılabilir: 

•	 Tüm	perakende	satış	mağazaları	ve	işletmeleri
•	 Kişisel	bakım	işletmeleri	(kuaför,	berber,	dövme	

salonları,	tırnak	barları	vs.	gibi	yakın	temas	hizmeti	
veren	işyerleri)

•	 Kütüphaneler
•	 Açık	hava	dinlence	mekanlarının	çoğu
•	 Bireysel	kullanıma	yönelik	iç	mekan	dinlence	

hizmetleri	(örneğin:	spor	salonları)
•	 Müstakil	konaklama	(sadece	tek	hane	halkının	

kullanımı	için)
•	 Tüm	çocuk	aktiviteleri
•	 Dış	mekan	ağırlama	(publar,	restoranlar,	 

kafaler	vs.	–	daha	geniş	bilgi	için	aşağıya	bakın)
•	 Kapalı	mekandaki	ebeveyn	ve	çocuk	grupları	 

(15	ebeveyne	kadar)	
Önümüzdeki haftalarda önlemlerin ve kontrollerin 
nasıl uygulanacak olduğuna karar verilmesine yardımcı 
olacak kılavuz nitelikli ek yönergelerin çıkartılmasını 
ve yeni açıklamalar yapılmasını beklemekteyiz, ancak 
daha önceki yorumlamaların ve tavsiyelerin hala geçerli 
olması beklenmektedir.

Eğer gelecekteki tarihler değişecek ise, Hükümet 
bunları bir hafta öncesinden bildirmeyi taahhüt 
etmiştir, ve bu nedenle medyayı ve www.gov.uk/
coronavirus web sitesini takip etmelisiniz. 

Bu kitapçık işletmenizin güvenli bir şekilde yeniden 
açılmasını destekleyecektir. Ayrıca www.haringey.
gov.uk/business adresinde sektörlere özel sürümler 
ve çeviriler de mevcuttur.

1. Adım

Mart 8 Dış mekanlarda iki hane halkı arasında 
yapılabilen açık hava buluşmaları. 

Mart 29 Altı kişi kuralı artı açık hava sporları.

2. Adım

Nisan 12 Perakende satış yapan dükkanlar açık. 
Ağırlama sektörü açık fakat sadece dış mekanda  
verilen hizmetler için. Altı kişi kuralı geçerli ya da iki  
hane halkından insanlar.

3. Adım

Mayıs 17 Kapalı mekan ağırlama, spor salonu dersleri, 
etkinlikler.

4. Adım

Haziran 21 Büyük açık hava etkinlikleri.

reopening@haringey.gov.uk        
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 Kart ya da temassız ödeme şeklinde ödeme alın 
- nakit ödemelerden kaçınmaya çalışın.

 Müşterilerin işyerinin içinde ya da dışında 
toplanmalarına ya da oyalanmalarına izin 
verilmemelidir. Satın alma işlemleri biter bitmez 
oradan ayrılmalarını isteyin.

 Kapı tokmakları ve tezgahlar gibi işyerinde elle 
temas edilen tüm noktaları sıkça temizleyin ve 
dezenfekte edin. 

 Girişte müşterilerinize el dezenfektanı  
sunmayı düşünün. 

 Giyim mağazalarındaki soyunma odaları  
kapalı durumda kalmalıdır. 

 Tuvaletlerin açık olmasına gerek var mı? Eğer 
evet ise, bunların düzenli olarak temizleniyor 
olmasını ve müşteri dokunma noktalarını en aza 
indirgemeyi temin edin, örneğin: kapı tokmakları. 
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İşletmeler için sosyal mesafeye dair tavsiyeler

Müşteriler için
 Yeniden açılışa dair planlarınızı ve işlemlerinizi 

izah etmek için sosyal medyayı / web sitesini 
ve dükkan vitrininizi kullanın. Müşterileriniz 
sağlık ve güvenlik ile ilgili endişeleri nasıl ele 
almakta olduğunuzu bilmelidir ve yaptığınız 
değişiklikler ile ilgili olarak onlara güncellemede 
bulunun, örneğin: açık olduğunuz günler, 
çalışma saatleriniz, kuyrukta bekleme şekilleri, 
yeni teslimat yöntemleri, müşterilere ne şekide 
hizmet verildiği, ürün çeşitleri vs.

2m2m

 İki metrelik mesafenin güvenli bir şekilde 
korunabiliyor olmasını temin etmek için 
işyerinizdeki müşteri sayısını herhangi bir an 
itibariyle sınırlandırın.

2m 2m

 

 İki metre kuralının kuyrukta bekleyenler 
tarafından gözetiliyor olmasını temin etmek için 
işyerinizin dışında sıra kontrolü sürüdürün.

 Kuyruk sistemlerini idare etmek konusunda 
komşu işletmeler ile konuşuyor olmayı temin edin.

 Yerleşim düzeninizi gözden geçirin ve her türlü 
gereksiz engelleri ortadan kaldırın. 

 Sosyal mesafe ihlallerini önlemek için mümkün 
olduğu yerlerde işyeriniz boyunca tek yönlü bir 
hareket sistemini devreye sokun. 

2m

 Özellikle tezgah ve kasa alanlarında müşterileri 
iki metre arayla tutmaya yardımcı olması için 
işyerinizde zemin işaretlemeleri kullanın. Zemin 
çıkartmaları, bantlı ya da tebeşirli işaretlemeler 
müşterilerinizin ne kadar aralıkla durmaları 
gerektiğini bilmelerine yardımcı olacaktır. 

WASH YOUR HANDS 
FOR 20 SECONDS

STAY 2 METRES
APART

2 METRES

 Müşterilerin kurallara uymasına yardımcı olması 
için dükkanınız boyunca tabelalar kullanın. 
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Personel için

 

Koronavirüs enfeksiyonu riskini azaltmak 
için etkili kontrollere sahip olduğunuzdan 
emin olmak için bir risk değerlendirmesi 
yapın. Bu, personeli, müşterileri ve işinizden 
etkilenen diğer kişileri kapsamalıdır. Eğer beş 
ya da daha fazla sayıda çalışanınız varsa, risk 
değerlendirmenizi kayıt altına almalısınız.

 Personel için Kişisel Koruyucu Donanıma (KKD) 
gerek var mı? Eğer evet ise, yeteri kadar malzemeyi 
hazır durumda bulunduruyor olmalısınız. 

 Servis alanlanlarında ya da kasa noktalarında 
koruyucu paneller kullanın. 

 Personelin ellerini en az 20 saniye boyunca düzenli 
olarak yıkamasını sağlayın ve yeteri kadar el 
dezenfektanı stokuna sahip olmayı ve el kurutma 
için kağıt havlu bulunduruyor olmayı temin edin. 
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COVID-19 kişiden kişiye yayıldığından dolayı insanların birbirleriyle yakın temasta 
bulunmalarını azaltmak çok önemlidir. Sosyal mesafeyi koruyor olmak, bu virüsün 
yayılma hızını yavaşlatmaya yönelik önemli ve etkin bir yöntemdir.

Her işletmenin kendi çalışanlarını, müşterilerini ve çalışma faaliyetlerinden 
etkilenen diğer kişileri koronavirüs enfeksiyonu riskinden korumak ile ilgili yasal 
yükümlülüğü vardır.

Müşterileriniz işletmenizin COVID-19 güvenli olduğundan ve sağlık ve güvenliklerine 
son derece önem verildiğinden emin olmak isteyeceklerdir.

Müşterilerinize ve personelinize 
yüzlerine maske takmaları 
gerektiğini hatırlatın. 
Müşterilerinize ve personelinize herhangi bir kapalı 
alanda ya da yasaların gerektirdiği yerlerde yüz 
maskesi takmaları gerektiğini hatırlatın. Maske takma 
/ el dezenfektanı kullanma ve sosyal mesafeyi koruma 
ihtiyacını belirten ilgili tabelalar tedarik edin. Bunlar 
özellikle müşterilerinizin normalde buluşmadıkları 
insanların yanında bulunuyor olmalarının olası olduğu 
yerlerde önemlidir. Bazı muafiyetler geçerlidir, 
ve bunları şuradan kontrol edin: www.gov.uk/
government/publications/face-coverings-when-
to-wear-one-and-how-to-make-your-own

reopening@haringey.gov.uk        www.haringey.gov.uk/reopening-your-business



PAY HERE PAY HERE

2m

 Personelin mümkün olan her yerde iki metre 
aralıklarla çalışmasını destekleyin. Eğer bir 
çalışma faaliyeti için sosyal mesafe kurallarına 
uyabilmek mümkün değilse, enfeksiyon riskini 
azaltmak için söz konusu faaliyeti durdurmayı 
düşünmelisiniz.

 Mümkün olan yerlerde sırt sırta ya da yan yana 
çalışma şeklini kullanın. 

 İşe geliş ve çıkış saatlerini kademeli yapın. 

 Sabit ekipler ya da eşleşmeler kullanarak her kişinin 
temasta bulunduğu kişi sayısını azaltın.  

 Personelin ortak kullanım alanlarının sosyal 
mesafeyi sağlayacak şekilde güvenli olmasını 
temin edin, örneğin: mola alanları / personel 
salonları gibi. Paylaşılan mutfak eşyaları ve 
ekipmanların kullanımını en aza indirgeyin.

 COVID-19 belirtileri gösteren personel işe 
gelmemelidir. Virüse sahip olup olmadıklarını 
öğrenebilmeleri için personeli www.nhs.uk/
conditions/coronavirus-covid-19 adresi 
üzerinden bir sürüntü testi randevusu almaları 
için teşvik edin. Hiçbir belirtisi olmayan personelin 
düzenli olarak bir yanal akış testi yaptırması tavsiye 
edilmektedir. 10’dan fazla çalışanı olan işletmeler 
12 Nisan’a kadar kayıt yaptırabilir ve ücretsiz evde 
test kitleri talep edebilirler. Ayrıca ilçe genelinde 30 
dakika içinde test sonuçlarının alınabilecek olduğu 
ve önceden randevu alınmasını gerektirmeyen ve 
açık kapı test hizmeti sunan yerel test merkezleri 
de bulunmaktadır. Bunlara ilişkin tüm ayrıntılar  
www.haringey.gov.uk/news/lateral-flow-
testing-poster-businesses adresinde bulunabilir.
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Teslimatlar / hizmetler için 

CLOSED

 Depolanacak olan teslimatlar yoğunluk yaşanan 
saatler dışında olacak şekilde ayarlanmalıdır. 
Lütfen teslimatlarınızı ayarlarken yerel sakinleri 
düşünün ve verilebilecek olan olası gürültü 
rahatsızlığına dikkat edin.

 Teslimat araçlarının nereye park edeceklerini 
açıkça belirtin. 

PAY HERE

2m

 Mümkün olduğu yerlerde sürücüler diğer 
personel ile temastan kaçınmalıdır ve iki metrelik 
bir mesafeyi korumalıdır. 

 Bir el yıkama lavabosuna erişimleri olmadığı 
takdirde, teslimat yapan sürücüleri teslim alma 
işlemi sırasında bir el dezenfektanı kullanmaya 
teşvik edin.

 Temizlik hizmetlerinizin ve / veya ticari atık 
yönetimi sözleşmenizin halen yürürlükte ve 
güncellenmiş olduğundan emin olun.

PAY

PAYMENT
RECEIVED

 Mümkün olduğu yerlerde elektronik peşin ödeme 
olanağından yararlanın ve sürücülerin elden nakit 
tahsil etmemelerini sağlayın.

 Eğer siz müşterilere teslimat yapıyorsanız, 
yemekleri/paketleri müşterinin kapı eşiğine 
bırakın ve müşteri bunları teslim alana kadar iki 
metrelik mesafeye geri açılıp bekleyin. 
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COVID-19’un yayılmasını sınırlamak için hepimizin hükümetin yayınladığı yönergeleri takip ediyor olması önemlidir. 
İşyerlerinin açık olduğu yerlerde, hem çalışanlara hem de halka yönelik riskleri azaltmak için önlemler alınmalıdır.  
Bu kontrol listesi, hem çalışanları hem de müşterileri güvende tutmak için önlemler almanıza yardımcı olacaktır.

Bu kontrol listesi kişisel kullanım içindir. Haringey Belediyesi ile paylaşılmasına gerek yoktur. 

Çalışanlara ait uygulamalar Evet /Hayır

Personelin işte bulunuyor olması gerektiği durumlarda, personel iki metrelik sosyal mesafe 
kurallarına uymalıdır. 

İşyerinde bulunabilecek olan personel ile her türlü müşteri arasında bulaşma riskini azaltmak 
için atılması gereken adımları düşünüp değerlendirmelisiniz. Bu adımları yürürlüğe koymalısınız,

Personelinizi korumak için, mesai arkadaşlarınıza sadece iyi oldukları ve hane halkından hiçbir 
kimse kendini izole etmiyor olduğu takdirde işe gelmelerini günlük olarak hatırlatmalısınız.

COVID-19 nedeniyle ciddi hastalığa yakalanma riski yüksek olan çalışanları tespit edin. Bu konuda 
daha fazla bilgi şu adreste bulunabilir: www.gov.uk/government/publications/guidance-on-
shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19/guidance-on-
shielding-and-protecting-extremely-vulnerable-persons-from-covid-19#cev

Özel çalışma ekipleri oluşturmaya ve bunlardaki üye sayısını mümkün olduğu kadar düşük 
tutmaya çalışın.

Sabun, su, el dezenfektanı ve elleri kurutmak için hijyenik el kurutma olanakları içeren el 
yıkama istasyonları tedarik edin - personeli bunları kullanmaya teşvik edin. Özellikle burun 
sildikten, hapşırdıktan ya da öksürdükten sonra tüm personel herhangi bir ortak donanımı 
kullanmadan önce / sonra ve yemek yemeden önce ellerini düzenli şekilde ve en az 20 
saniye süreyle yıkamalıdır. Elleri yıkamak için olanakların bulunmadığı (gıda harici) yerlerde, el 
dezenfektanı kullanılmalıdır.

Personel ile düzenli olarak iletişimde bulunarak onlara sosyal mesafe tavsiyelerine uymalarını 
ve ellerini düzenli olarak yıkamalarını hatırlatın.

Mümkün olduğu yerlerde çıktı almayı ve basılı kopyaları en aza indirgeyin ve bunların yerine 
e-postalar / dijital havaleler kullanın.

En az iki metre aralıklı olacak şekilde çalışanlara çalışma alanları tahsis edin. Bunlar bantla 
işaretlenebilir. Ekipman ve donanım sosyal mesafeyi içerecek şekilde yeniden düzenlenmelidir.

İki metrelik mesafeyi korumanın mümkün olmadığı yerlerde, personel yüz yüze çalışmak 
yerine, yan yana ya da birbirlerine sırtları dönük şekilde çalışmalıdır.

Personelin temiz iş kıyafetleri giyiyor olmasını ve dış kıyafetler ve torbalar için güvenli 
depolama imkanı bulunmasını temin edin. 

Temizleme ve dezenfeksiyon sıklığını artırın. Çalışma yüzeyleri, masalar, iskemleler, şalterler, 
kapı tokmakları, kapılar üzerindeki itme levhaları, tuvaletler, el havlusu kutuları, musluklar 
vs. dahil olmak üzere ortak olarak paylaşılan malzemelere ve el temas yüzeylerine özellikle 
dikkat edilmelidir. EN 1276 Britanya Standardı ile uyumlu dezenfektanları kullanmakta 
olduğunuzdan ve personelin doğru temas süresi ve seyreltme oranlarına bağlı kalmakta 
olduğundan emin olun. 

İşletmeler için COVID-19 kontrol listesi

✂www.haringey.gov.uk/reopening-your-business reopening@haringey.gov.uk        



✂

Eğer Haringey Belediyesi’nin COVID-Güvenli İşletme kampanyasına, 
Ticaret Rehberine ya da İş Bültenine yazılmak isterseniz,  
www.haringey.gov.uk/business adresini ziyaret edin.

Kamu güvenliği Evet /Hayır

Mümkün olduğu yerlerde bir telefon, e-posta ve internet sipariş sistemini devreye sokun ve 
kuyruk oluşma riski ile uzun bekleme sürelerini azaltın. 

Eğer bir tıkla ve teslim al hizmeti sunuluyorsa, belirlenmiş bir teslimat saati tedarik edin. 

Belirtileri olması durumunda işyerine girmemelerini müşterilere hatırlatmak için giriş kapısına 
bir levha / poster asın.

Müşterilere / personele en az %60 oranında alkol içermekte olan dezenfektan tedarik edin.

İki metrelik sosyal mesafe uygulamasını desteklemek için halkın işyerine erişme noktalarında 
kontrol önlemleri uygulayın. 

• İşyerinde aşırı kalabalık oluşmaması için dükkanın içindeki / tezgahın önündeki kişi sayısını 
sınırlayın ve girişte kişi sayısını kontrol edin.

• Kuyrukta bekleyen kişilerin iki metre kuralına uyuyor olmalarını temin etmek için 
mağazaların ve diğer önemli tesislerin dışında kuyruk kontrolü yapmayı sürdürün. 
Müşterilerin bir araya gelerek zaman geçrimelerine ya da oyalanmalarına izin verilmemelidir.

• İnsanları işyeri boyunca yönlendirmek ve iki metrelik bir mesafeyi koruyor olmalarını temin 
etmek için tabela ve zemin işaretlerini kullanın.

• Aşırı yoğunluk olduğu takdirde işyerini kapatın ve durumu yeniden değerlendirin. 

• Müşterilere sosyal mesafe konusunda tavsiyede bulunmak için personelin idare memuru 
olarak hareket etmesi gerekebilir. 

Müşteriler kasa görevlisinin tam önünde durmamalıdır. Riski kontrol etme seçeneklerine 
şunlar dahildir:

• Hem müşterileri hem de kasa görevlisini korumak için hapşırığa karşı perdeli bir bariyer 
tedarik edin.

• Alternatif olarak, ‘Lütfen servis sırasında çizginin arkasında durun’ şeklindeki bir müşteri 
uyarısı ile birlikte kasa bölgesi etrafında bir yasaklı alan oluşturun. 

Temassız ödemeler teşvik edilmektedir. Kasanın üzerine ‘Eğer yapabiliyorsanız lütfen 
temassız ödeme olanağını kullanın’ şeklinde bir levha yerleştirin. Temassız ödemeler £45’e 
kadar çıkabilen alışverişlerde kullanılabilmektedir. 

Elde tutulan ödeme cihazları, satış sırasında kullanılan tuş takımları, buzdolabı / dondurucu 
kolları, yürüyen merdiven ve merdiven korkulukları, işyerinin içindeki ATM’ler de dahil olmak 
üzere, paylaşılan müşteri temas noktaları sıkça temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. 

Personel raflara yeniden stok yerleştirdiği sırada iki metrelik bir mesafeye uyulmalıdır. Bu durumu 
dikkate alın. Örneğin geçiş yolunu kapatabilir ya da çalışanın etrafına bariyerler yerleştirebilir ya da 
tezgahı kısa bir süre için kapatabilirsiniz.

Gıda işletmeleri için, belgelenmiş gıda yönetim sisteminin güncellenmesi ve başlangıç 
kontrollerinin, kapanış kontrollerinin ve temizlik programlarının tarih atılarak imzalanması 
gerekecektir. Bunların doğru şekilde yapılıp yapılmadıklarını kontrol edin.

Mümkün olan yerlerde havalandırma temin edin. 

Bu kontrol listesini imzalamak suretiyle, COVID-19’un yayılmasını sınırlamak için hükümet yönergeleri dahilinde 
çalışmakta olduğunuzu teyit etmiş oluyorsunuz.

Ad Soyad 

İşyerinin ismi 

İmza  Tarih 


