
 
 

Yeni Koronavirüs Salgını Kapsamında  
Film ve Dizi Setleri İş Sağlığı Ve Güvenliği Kontrol Listesi 

 

Proje adı : 

Tarih     : 
 
 

Konu Başlığı Kontrol Maddesi Evet 
 

Hayır
 Açıklama Sorumlu  

COVID-19 

Servis araçlarının temizlik ve hijyeni sık  
aralıklarla sağlanıyor mu?     

Servis araçlarının taşıma kapasitesi sosyal mesafe göz 
önüne alınarak planlanıyor mu? (%50 kapasite)     

Servis araç girişlerine el dezenfektanları konulmuş 
mu?     

Seyahat süresince araç içerisinde şoför ve tüm 
yolcuların cerrahi maske takmaları sağlanıyor mu?     

Gerekli durumlarda ALO 184 Koronavirüs Danışma 
Hattına yönlendirilmeler sağlanıyor mu?     

Sette tüm çalışanlar için maske ve dezenfektan 
mevcut mu ?     

Sette yapılan tüm çalışma alanları, yemek alanları ve 
dinlenme alanlarında sosyal mesafe dikkate alınıyor 
mu? (iki kişi arası 3-4 adım) 

    

Sosyal mesafe kuralı çerçevesinde tokalaşma, sarılma 
gibi davranışlarda bulunulmaması ve ellerle yüz 
bölgesine temas edilmemesi ile ilgili personel 
bilgilendirilmiş mi? 

    

Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile 
ateşlerinin ölçümü yapılıyor mu?     

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan 
çalışanların işyeri sağlık personeline yönlendirilmesi 
sağlanıyor mu? 

    

Çalışma alanında aynı anda bulunan çalışan sayısının 
asgari oranda tutulması için planlama yapılmış mı?     

Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde 
dezenfekte ediliyor mu?     

Çalışma ortamının uygun ve yeterli düzeyde 
havalandırılması sağlanıyor mu?     

İşin yürütümüne engel olmayacak ve bulaşma riskini 
azaltacak şekilde uygun kişisel koruyucu donanımlar 
kullanıyor mu? (vizör vb.) 

    

Asansörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması, 
zorunlu hallerde içerisinde sosyal mesafe kuralına 
uygun kişi sayısı ile sınırlandırılması ve temas edilen 
yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi, sağlanıyor 
mu? 

    

Çalışma ortamına elle temas edilmesine gerek 
duyulmayan yeterli sayıda çöp kutularının 
yerleştirilmiş mi? 
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Konu Başlığı Kontrol Maddesi Evet 
 

Hayır
 Açıklama Sorumlu  

Tuvalet, banyo ve lavabolarda yeterli miktarda kişisel 
hijyen malzemesinin bulundurulması, bu alanların 
kullanılmasından önce ve sonra kişisel hijyen 
kurallarının uygulanmasına dikkat edilmesi ve 
buraların sıklıkla dezenfekte edilmesi, sağlanıyor 
mu? 

    

COVID-19 

Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay 
makinalarının mümkün olduğunca kullanılmaması, 
çalışanlara kapalı şişelerde su temin edilmesi, 
sağlanıyor mu? 

    

Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya 
şeklinde dağıtılıyor mu?     

Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve 
sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek 
kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel 
hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren 
düzenlemelerin yapılması sağlanıyor mu? 

    

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. 
malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde 
sunulmasının sağlanıyor mu? 

    

Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına 
uygun davranmasının ve uygun kişisel koruyucu 
donanımları mevcut mu? 

    

Setlerde ziyaretler kısıtlanmış, acil olmayan ziyaretler 
ve dışardan alınan hizmetlerden acil olmayanları 
iptal edilmiş mi? 

    

 
 

Kontrolü Yapan İş Güvenliği Uzmanı                                 Kontrolü Onaylayan Yapım Sorumlusu 
 

2/3 
 


