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Bu rehber, Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği’nin
(American Industral Hygiene Association - AIHA)

sponsor olduğu İşe Sağlıklı Dönüş başlığı altında COVID-19 karantinasından sonra,
küçük iş yerlerinin yeniden açılması ve müşterilerine hizmet vermesi süreci için hazırlanmış rehberin

(Returning to Work: Rideshare, Taxi, Limo, and other Passanger Drivers-for-Hire)
tercümesi esas alınarak, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi(*) tarafından adapte edilmiş halidir.

Bu rehberde yazılanlar işyerlerinin yeniden açılma sürecinde
genel kuralları içermektedir. İş yerleri daima resmi uyarıları ve açıklamaları takip etmelidirler.
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Ortak Ulaşım, Taksi, Limuzin ve Diğer Kiralık Yolcu Araçları için 
COVID-19 Salgınına Karşı Alınacak Önlemler Rehberi

GENEL BAKIŞ

Evde kalma ve yerinde barınma kısıtlamaları kaldırılmaya başlandığında, ortak ulaşım, taksi, 
limuzin ve diğer kiralık yolcu araçları şirketleri normal faaliyetlerine geri dönerken ele alın-
ması gereken zor sorularla karşı karşıyadır:

• İşletmeler veya bireysel araç sahipleri yolcu taşımacılığı sırasında sürücüleri ve yol-
cuları hastalıktan nasıl koruyabilir?

• Ortak ulaşım araçlarının sahipleri, araçlarını mesai dışı kişisel kullanım sırasında 
nasıl koruyabilir?

Bir İşveren veya Araç Sahibi, Yolcu Taşımacılığı Sırasında Sürücüleri ve Yolcuları Koru-
mak için Ne Yapmalıdır?

Ortak ulaşım, taksi, limuzin ve diğer kiralık yolcu araçları şirketleri, öneriler, dezenfeksiyon 
stratejileri, çalışanların korunması ve diğer en iyi yönetim uygulamalarındaki değişiklikler 
için küresel (Dünya Sağlık Örgütü (WHO)), federal (ABD Hastalık Kontrol ve Önleme 
Merkezleri (CDC)), ulusal (TC Sağlık Bakanlığı) ve yerel yönergeleri sürekli olarak izleme-
lidir.

İşverenler, yeni stratejileri kullanılabilir olduklarında izlemek, değerlendirmek ve uygulamak 
için bir profesyonel ekip kurmayı da düşünmelidir. Buna ek olarak, işverenler yolcu taşıma-
cılığı sırasında COVID-19 bulaş riskini azaltmak için fiziksel mesafe, havalandırma, gelişmiş 
temizlik uygulamaları, yolculuk sırasında umumi tuvalet kullanımı, kişisel hijyen, çalışanın 
sağlığı, kişisel koruyucu ekipman (COVID-19 ile ilgili koruyucu ekipman, yakın temas akti-
viteleri için yüz kaplamaları / maskeleri ve / veya yüz siperleri, uygun iş eldivenleri içermeli-
dir), eğitim, atık, yıkama ve iletişim ile ilgili stratejileri dikkate almalıdır.

Normal Ticari Faaliyetlere Dönme İpuçları:

İletişim

• En azından, ortak ulaşım, taksi, limuzin ve diğer kiralık yolcu araçları için CDC 
Rehberi takip edilmelidir.

• Çalışanlarına SARS-CoV-2 virüsü ve COVID-19 hastalığı hakkında bilgi vermek 
için bir yanıt planı geliştirilmelidir.
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• Sürücülerin maske taktığından emin olunmalı ve yolcuların da maske kullanmala-
rını şiddetle tavsiye eden politikalar ve iletişimler göz önünde bulundurulmalıdır.

• Semptomatik bir kişinin işe gitmesine izin verilmemelidir. Destek ve rehberlik 
için sağlık hizmeti alınan birim ile birlikte çalışılmalıdır.

- Çalışanların sağlığı takip edilmelidir. Kendilerini iyi hissetmiyorlarsa evde kal-
malı / eve gitmeli ve bir sağlık kurumuna danışmalıdırlar. İzin vermek için, 
izinli veya hasta programı tekrar gözden geçirilmelidir.

• COVID-19, SARS-CoV-2 ve merkezi, yerel rehberler hakkında güncel bilgiler ve-
rilmelidir.

- İnsan kaynaklarının sağlık ve sağlıklı yaşam programlarına katılmasını sağlan-
malıdır.

- Çalışan ve ailelerinin kullanımı için ek bilgiler sağlayın (örn. EAPa).

Araç temizleme / dezenfekte etme, araç konfigürasyonu, sosyal mesafe ve kişisel hijyen 
uygulamaları

• Sürücüler, paylaşılan araçlar ve ekipmanı temizlemeli ve dezenfekte etmelidir.

-  Vardiyaların başlangıcında ve bitiminde, araçtaki ve diğer iş ekipmanlarındaki 
sıkça temas edilen ve aşağıda sıralanan tüm yüzeyleri rutin olarak temizlemek 
için dezenfekte edici mendil / malzeme kullanılmalıdır:

0 Anahtarlar,

0 Direksiyon simidi (düğmeler ve korna dahil),

0 Tüm kollar - direksiyon simidinde veya koltukta,

0 Tüm düğmeler - radyo, gösterge paneli, pencere regülatörü vb.,

0 Tüm kollar - kullanılan kapı kolları: torpido gözü kapısının hem içinde 
hem de dışında (örn. Sürücü, yolcu, kargo),

0 Emniyet kemeri tokası;

0 Benzin kapağı,

0 Mobil cihazlar,

0 Diğer tüm dokunulan iş ekipmanları (örneğin kalemler).

a EAP: Employee Assistance Program (Amerikan Çalışan Yardım Programı). 
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- Seyahatler arasında, aracın yolcu bölümündeki sık temas edilen yüzeylerini 
(kapı kolları, pencere regülatörü vb.) temizlemek için temizleme bezleri kulla-
nılmalıdır.

- Gözenekli koltukları dezenfekte edilebilecek sıkı, gözeneksiz bir örtü ile örtme-
yi düşünülmelidir.

• Araçları temizlerken ve dezenfekte ederken araçlarda kullanmak için tek kullanım-
lık nitril eldivenler ve kapatılabilir çöp torbaları veya kapları tedarik edilmelidir.

• Yeni Coronavirus SARS-CoV-2’ye Karşı Kullanım için EPAb Kayıtlı Antimik-
robiyal Ürünler kullanılmalıdır.

• Araçlarda kullanım için tüm sürücülere el dezenfektanı (en az %60 alkol) temin 
edilmelidir.

- Tuvalet, mola ve/veya yemek öncesi ve sonrası kullanmak için,

- Burun temizliği, öksürme veya hapşırma sonrası için,

- Kaçınılmazsa, yolcuların kişisel eşyalarına temas sonrası için,

- Parayla temas sonrası için;

- Maske giyildikten, dokunulduğunda veya çıkardıktan sonrası için;

- Soğuk hava eldivenlerini giymeden öncesi ve çıkardıktan sonrası için,

- Yakıt alımı öncesi ve sonrası için.

• Aracın yolcu bölümüne el dezenfektanı (en az %60 alkol) tedarik edilmelidir ve 
yolculardan araca girdikten sonra, parayla temas öncesi veya öksürme / hapşırma-
dan sonra kullanmaları istenmelidir.

• Sürücülerin değişimi esnasında ellerini yıkamaları için güzergah üzerindeki tuva-
letlerin yerinin belirlenmesine yardımcı olunmalıdır. Eller, sabun ve su kullanıla-
rak en az 20 saniye yıkanmalıdır.

• Toplu sürüşler yapmaktan veya aynı rotayı takip etmeyecek birden fazla yolcu 
almaktan kaçınılmalıdır.

• Mümkünse, yolcularla yakın temastan (1.8 metre içinde olmaktan) kaçınılmalıdır.

• Mümkünse, müşterilerle para alışverişi yapmaktan ve imza gerekliliğinden kaçı-
nılmalıdır. Teminatlı veya temassız kredi kartı ödemeleri teşvik edilmelidir.

• Yolcudan arka koltukta oturması istenmelidir; yolcuların ön koltukta oturmasına 
izin verilmemelidir.

b EPA: Environmental Protection Agency (Amerikan Çevre Koruma Ajansı) 
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• Mümkün olduğunca, yolcuların sürücüden 1.8 metre uzakta oturması istenme-
lidir. Yolcuları minibüs ve otobüs gibi daha büyük araçlarda taşırken, yolcuların 
birbirlerinden 1.8 metre uzakta oturması istenmelidir.

- Çeşitli araç tiplerine göre önerilen oturma konfigürasyonu için rehberin sonun-
daki grafiklere bakınız.

• Aracın dışındayken yolculardan en az 1.8 metre uzakta durulmalıdır.

• Yolculardan inme ve binme sırasında kendi kişisel çantalarını ve eşyalarını kendi-
lerinin almaları istenmelidir.

- Yolcu bir eşyayı bırakırsa, plastik veya kağıt bir torbaya koyarak yerleştirilmeli 
ve mümkünse bagajda taşınmalıdır. Temas öncesi ve sonrası ellerinizi yıkayın 
veya el dezenfektanı kullanılmalıdır.

• Yolcu taşımacılığı sırasında aracın havalandırması için sirkülasyonlu hava seçe-
neğini kullanmaktan kaçınılmalıdır; temiz hava almak için aracın havalandırma 
deliklerini kullanılmalı ve/veya aracın camları açılmalıdır.

• Su şişeleri, dergiler veya nane şekeri / şekerleme gibi yolculara ücretsiz ürünler 
sunmaktan kaçınılmalıdır.

• Kapı çerçevesi / tutamakları, pencereler, emniyet kemeri tokaları, direksiyon simi-
di, vites, sinyal kolları ve diğer araç parçaları gibi yolcuların veya diğer sürücülerin 
sık dokunduğu araç yüzeyleriyle temizlemeden ve dezenfekte etmeden önce te-
mastan kaçınılmalıdır.

• Büyük bir araç filosuna sahip bir şirkette çalışılıyorsa, şirket yönetiminden, varsa 
sürücü ve yolcular arasında bir bölme bulunan bir araç / taksi (varsa) istenilmelidir.

- Mümkünse, sürücüyü aracın yolcu bölmesinden ayırmak için şeffaf (transpa-
ran) sert bir bariyer / bölme oluşturulmalıdır.

0 Solunum damlacıklarına (örneğin, öksürük veya hapşırma) maruz kalma 
olasılığını en aza indirmek için kabinin sürücü bölümünü yolcu oturma 
alanından ayırmalıdır.

0 Bariyerler pencereleri / ön camları engellememeli ve yürürlükteki diğer ye-
rel trafik otoritesi düzenlemelerine uymalıdır; araç kullanılırken görünürlü-
ğü engelleyecek renklendirme olmadan tamamen şeffaf olmalıdırlar.

0 Bariyerler araç kontrolörlerini (el frenleri, araç vites çubuğu vb.) engelleme-
melidir.

0 Bariyerler için malzemeler, görülmesi kolay olan ve rutin olarak temizlen-
meye yatkın katı plastik veya polikarbonat kaplamayı içerebilir.
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• Sürücüleri, elbiseleri ve yüzey kaplamalarını günlük olarak mümkün olan en sıcak 
ayarda yıkamaları için teşvik edilmelidir.

• Vardiyalar başlatmadan önce sürücüler, semptomlar açısından kendilerini kontrol 
etmeleri ve ateşlerini günlük olarak ölçmeleri için teşvik edilmelidir.

Çalışanlar için tarama ve ateş kontrolü ipuçları

• Çalışanlar herhangi bir işe başlamadan önce ateşlerini evde ölçebilir veya sıcaklık-
larını kızılötesi kamera kullanarak tespit edebilir ve mevcut fiziksel durumlarını 
değerlendirmek için tıbbi bir anketi cevaplayabilirler.

• Evde ateşlerini ölçerek takip eden çalışanlar, 38°C’yi aşan bir sıcaklıkları varsa 
amirlerine bilgi vermelidirler.

• Sıcaklığı 38°C’yi aşan çalışanlar, ateşleri tedavisiz en az 72 saatte düşene kadar işe 
gelmemelidir.

• Tıbbi ankete göre, üç sorudan herhangi birine “Evet” yanıtı veren herhangi bir 
çalışan, görevlendirilmiş hemşirenin (varsa) işe gidebileceğine izin verilip verilme-
diğini belirleyeceği ve değerlendireceği ikincil değerlendirme alanına gönderilme-
lidir.

- Örnek Tıbbi Anket;

0 Size veya yakın temasta olduğunuz bir kişiye, son 14 gün içinde COVID-19 
teşhisi konuldu mu? (yakın temas, 1.8 metre uzaklık veya 10 dakikadan 
daha az süreyle temas)

0 Son 72 saat içinde soğuk algınlığı veya grip benzeri belirtiler (ateş, nefes 
darlığı, öksürük, boğaz ağrısı veya nefes alma zorluğu gibi) yaşadınız mı?

0 Son 14 gün içinde uluslararası bir yere ya da başka bir bölgeye gittiniz mi?

• Kızılötesi kamera veya termal görüntüleme kamerası, işyerinde ateş ölçmek için 
kullanılabilir ve çalışana dokunulmasına gerek kalmadan doğru bilgiyi sağlar.

COVID-19 hastalığı durumunda ne yapmalı?

• İşgücü arasında bir COVID-19 vakası testlerle tespit edilirse veya semptomlara 
(ateş, öksürük, nefes darlığı) dayanarak şüphelenilirse, araçta gelişmiş bir temizlik 
/ dezenfeksiyon uygulanmalıdır. Asgari olarak, acil durum dışı ulaşım araçlarının 
temizlenmesi ve dezenfeksiyonu için CDC tarafından hazırlanan kılavuzu kulla-
nılmalıdır.
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- Mümkünse, temizlemeden / dezenfekte etmeden önce camları mümkün oldu-
ğunca uzun süre açarak havalandırma yapılmalıdır.

- Temizlik ve dezenfeksiyon kesinlikle eğitimli personel tarafından yapılmalı, 
personel yüz maskeleri de dahil olmak üzere uygun Kişisel Koruyucu Ekipman 
(KKE) kullanmalı, kullanımdan sonra eldivenleri atmalı ve temizlik tamamlan-
dığında ellerini ve yüzünü yıkamalıdır.

- Görünür kirli yüzeyler, dezenfeksiyon için ÖNCE bir deterjan veya sabun ve su 
kullanılarak temizlenmelidir.

- Dezenfeksiyon için, seyreltilmiş ev tipi ağartıcı çözeltileri, en az %70 alkol içe-
ren alkol çözeltileri ve EPA’nın tescilli dezenfektanlar listesindeki (List N) etkili 
olmaktadır.

Temizlik için aşağıdaki çamaşır suyu çözeltileri önerilir:

Bir ağartıcı çözelti yapmak için karıştırın: oda sıcaklığında galon su başına 5 ye-
mek kaşığı (1/3 bardak) çamaşır suyu veya oda sıcaklığında suyun dörtte biri başı-
na 4 çay kaşığı çamaşır suyu. Ağartıcı çözeltileri 24 saate kadar dezenfeksiyon için 
etkili olacaktır. En az %70 alkol içeren alkol çözeltileri de kullanılabilir.

• Çalışan / şoförle yakın temasta (1.8 metre içinde) olabilecek herkes için tam temas 
takibi. HIPAAc ve/veya ADAd nın gizlilik gereklilikleri nedeniyle, çalışanların veya 
kişisel bilgilerin temas takibi ve paylaşımı İnsan Kaynakları ve Hukuk Hizmetleri 
rehberliğinde yapılmalıdır. CDCe kaynakları personel yetiştirmek / eğitmek ve 
temas takibi yapmak için kullanılmalıdır.

• Testi pozitif çıkan çalışan

- Çalışan / şoför derhal eve gitmeli / evde izolasyonda kalmalıdır.

- Bir sağlık uzmanı tarafından yönlendirilene kadar çalışanın / sürücünün işe 
dönmesine izin verilmemelidir. Bir sağlık uzmanından herhangi bir yönlendir-
me olmazsa, çalışan şunlar olmaksızın geri dönmemelidir:

0 Ateş düşürücü ilaçlar kullanılmadan ateşin düzelmesi olarak tanımlanan 
iyileşmeden bu yana en az 3 gün (72 saat) geçmiştir ve,

0 Solunum semptomlarında (örn. öksürük, nefes darlığı) iyileşme olmuştur ve,

0 Semptomların ilk ortaya çıkmasından bu yana en az 7 gün geçmiştir. 

c HIPAA: Health Insurance Portability and Accountability Act,1996. (Amerikan Kongresinden 1996 yılında geçmiş 
Sağlık Sigortası Yasası)

d ADA: Americans with Disabilities Act (Amerikalı Engelliler Yasası)
e CDC: Center for Disease Control and Prevention (Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi)
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- COVID-19 ile ilişkili olmayan semptomları olan hastalar, en az 72 saat boyunca eve  
 gönderilir. İlaç yardımı olmadan 72 saatlik semptomsuzluktan sonra işe döner.

Bir Çalışan / Sürücü Kendilerini ve Müşterileri Korumak için Ne Yapmalıdır?

• COVID-19 hakkında bilgi edinilmelidir.

- CDC veya WHO gibi güvenilir kaynaklardan COVID-19 hakkında bilgi edi-
nilmelidir.

• Çalışan kendini iyi hissetmiyorsa veya COVID-19 ile ilişkili semptomlardan herhangi 
birine sahipse - evde kalmalıdır. NOT: İşveren İK Politikaları, HIPPA yönergeleri ve 
diğer yasalara her zaman uyulmalıdır.

- Sürüş mesaisine başlamadan önce sürücü ateşini kendisi ölçmelidir.

• Her zaman, bir maske veya varsa daha iyi bir şey giyilmelidir. Maske korunmalı ve 
yolcu taşımacılığı sırasında kullanılmalıdır.

• Size verilen Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) ve bunların nasıl kullanılacağı konusun-
da doğru bir şekilde bilgilendirilme ile ilgili endişe varsa işverene bildirilmelidir.

• Yolculardan, varsa yolculuk sırasında bir maske kullanmaları istenmelidir.

• İyi hijyen uygulamalarını (elleri sabun ve suyla yıkamak) gerçekleştirilmeli veya en az 
%60 alkol içeren bir el dezenfektanı bulundurulmalıdır.

• Pencereler, yolcu alışları arasında açık bırakılmalıdır.

• Araçtayken öksürük ve hapşırma görgü kurallarına uyulmalıdır. Bir havlu (mendil) bu-
lundurulmalı, hapşırma veya öksürük hissi oluştuğunda, burun, ağız ve yüz örtülmeli, 
hapşırma veya öksürük hissi geciktirmeye çalışılmalıdır. İşe başlamadan önce eller ve 
yüz iyice yıkanmalıdır.

• Eğer test pozitif ise:

- Evde kalınmalı ve izole olunmalıdır.

- Yönetici ile temasa geçip, sonuçlar hakkında ona bilgi verilmelidir.

0 Eğer başkalarıyla gidip geliniyorsa, onlar belirlenmelidir.

0 Semptomların başlamasından en az 48 saat önce kimlerle temas kurulduğu 
veya araç veya çalışma alanlarının paylaşıldığı belirlenmelidir.

- İş dışındayken ve işe geri dönmeden önce, çalışan en azından en son CDC yö-
nergelerine uyulmalıdır.
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Yolcular Kendilerini Korumak için Ne Yapmalıdır?

• Araçtaki yolcular aynı sosyal mesafe kurallarına uymalıdır.

• Yolculuk sırasında bir maske kullanmalıdır.

• El sıkışılmamalıdır.

• Araçtaki yüzeylere gereksiz yere dokunmaktan kaçınmalı ve el dezenfektanı (en az 
%60 alkol) taşımalıdır.

• Semptomlar varsa veya iyi hissedilmiyorsa - mümkünse bir ortak ulaşım veya taksi 
kullanmaktan kaçınılmalıdır. Araca girmeden önce sağlık açısından iyi hissedilmi-
yorsa sürücüye bildirilmelidir.

• Araçtayken öksürük / hapşırma kurallarına uyulmalıdır.

• Sürücüden araç havalandırma menfezlerinin ve/veya pencerelerinin açılması isten-
melidir (araçtaki havanın sirkülasyonu önlenmelidir).
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Kaynaklar

[1] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rideshare-dri-
vers-for-hire.html

[2] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/disinfec-
ting-transport-vehicles.html

[3] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/open-america/contact-tracing.html

[4] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/ifyou-are-sick/steps-when-sick.html

[5] Numerous wellness questionnaire examples are available online (e.g., https://doh.sd.gov/
documents/COVID19/BusinessScreening_Q&A.pdf )

[6] The EPA has developed a list of disinfectants for use against SARS-CoV-2: https://www.
epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-useagainst-sars-cov-2

[7] AIHA COVID-19 Resource Center

[8] American Society of Heating, Refrigeration, Air-conditioning Engineers ASHRAE CO-
VID-19 resource for ventilation

[9] EPA-Registered Approved Disinfectant List N.

[10] AIHA’s Indoor Environmental Quality Committee developed these guidance docu-
ments about reopening and cleaning buildings after closures due to COVID-19: https://
aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/PublicResources/Recoverin-
gFromCOVID-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf and https://aiha-
assets.sfo2.digitaloceanspaces.com/AIHA/resources/GuidanceDocuments/Worplace-C-
leaning-for-COVID-19-Guidance-Document_FINAL.pdf
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AIHA®

Amerika Endüstriyel Hijyen Kurumu 1939 yılında kurulmuş olup endüstri, idare, iş, aka-
demik enstitüler ve bağımsız kurum ve kuruluşlarında çalışanların endüstriyel veya mesleki 
hijyen ihtiyaçları alanında hizmet veren en büyük uluslararası kurumlardan biridir. Daha 
fazla bilgi için www.AIHA.org adresini ziyaret ediniz.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları hakkında 

İş Sağlığı ve Güvenliği (aynı zamanda endüstri hijyeni uzmanları olarak bilinen) Uzmanlar, 
çalışanların yaralanmasına veya hastalanmasına neden olabilecek işyeri koşullarını öngören, 
teşhis eden, değerlendiren ve kontrol eden bilim dalının uygulayıcılarıdır. Planlama, gerçek-
leştirme, denetleme, düzeltme, sürekli gelişme döngüsü içerisinde, iş ve iş güvenliği uzman-
ları işyerlerinin sağlıklı ve güvenli olmasını temin ederler.

Daha fazla kaynak için AIHA’nın 
Coronavirus Outbreak Resource Center web adresine bakılmalıdır.
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Belirli alanlar, ürünler ve konumlar için gösterimler

Çeşitli araç türlerinde yolcular nasıl oturmalı

Küçük bir binek otomobilde

Üçüncü sıraya sahip bir minibüs veya SUV gibi büyük boyutlu bir araçta

Büyük bir kamyonet veya otobüste
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COVID-19 Karar Ağacı

İletişim

Çalışanlar için çalışma alanında posterleri sergileyin veya halk için araçlara asın.
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