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Bu kılavuz sertifika ortaklarımız tarafından desteklenmektedir:

Kılavuz hakkında
Bu bilgiler, konaklama hizmeti sağlayıcılarına, insanların sağlık ve güvenliğini ilk sıraya koyacak, ancak gereksiz
çevresel etkileri en aza indirecek şekilde, bilimsel virüs önleme tedbirlerinin nasıl uygulanacağı konusunda karar
vermelerine yardımcı olmak için genel rehberlik sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca COVID-19 salgını sırasında
personelin ve yerel topluluğun nasıl destekleneceği ve güvenilir bilgilerin nerede bulunacağı hakkında öneriler
içerir.

Preferred by Nature ve
Sustainable Tourism
Certification hakkında
daha fazla bilgi edinmek
için linkleri tıklayın.

Bu belge Travelife sertifikasyon gerekliliklerine uymak için kullanılmamalıdır ve tüm ilgili yasa ve
yönetmeliklere uygun ve kendi operasyonları için en iyi sonucu veren kararlar almasını sağlamak her
işletmenin kendi sorumluluğundadır.
Konaklama için Travelife hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen ziyaret edin www.travelifestaybetter.com.
Teşekkür
United Nations Environment Programme (UNEP) ‘dan Helena Rey de Assis ve Theresa Marie Aigner’e
sürdürülebilirlik eylemlerinin değerlendirilmesi için.
ABTA’ya, İngiltere seyahat birliği, konaklama sağlığı ve güvenliği katkısı için.
Preferred by Nature, bir konaklama sürdürülebilirlik sertifikasyon program ortağı, genel içeriğin değerlendirilmesi
için.

Ecotourism Kenya ve
onların Eco-rating
certification hakkında
daha fazla bilgi
edinmek için linkleri
tıklayın.

Giriş
COVID-19 veya yeni korona virüs, uzun süreli komplikasyonlar ve ölüm de dahil olmak üzere insanlar üzerinde
ciddi sağlık etkileri olma potansiyeline sahip bulaşıcı bir virüstür.
COVID-19 ve insanları nasıl etkilediği hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız. Birçok insan enfekte olduktan sonra
tam bir iyileşme sağlarken, bazıları hiç semptom (belirti) göstermemek ile birlikte, hala önemli bir sağlık riski
taşımaktadır ve konaklama sektöründen bulaşmayı önlemek için sıkı hijyen önlemleri uygulaması istenmektedir.
Travelife üyeleri yakın tarihli araştırması %90’dan fazlasının korona virüs hijyen önlemlerinin çevresel etkileri
hakkında endişe duyduğunu gösterdi, çünkü önlemlerin bazıları plastik, kimyasal, enerji ve su kullanımını
arttırabilir. Travelife üyelerinin halihazırda yürüttüğü önemli sürdürülebilirlik çalışmalarını tersine çevirmemek ve
zaten bazı turistik yerlerde stres altında olan su ve atık yönetimi gibi kaynaklar üzerindeki baskıyı azaltmak için bu
etkileri mümkün olduğunca önlemek veya en aza indirmek önemlidir.
Ayrıca Travelife üyeleri, pandeminin
personellerinin ve toplumlarının refahını nasıl etkileyeceğinden endişe ettiklerini belirttiler. Ankete katılanların
%99’u pandemi sırasında bu sorunlara cevap vermelerine yardımcı olmak için rehberlik istediklerini söyledi.
Bölümler
Çevresel etkileri en aza indirme…3 | Personel refahı…11 | Topluluk desteği…14 | Kapalı tesisler için ipuçları…16

Önemli!
Bu kılavuz, konaklama sağlayıcılarının çevresel etkilerini en aza
indirmeye devam ederken, tesislerinde COVID-19 bulaşmasının
nasıl önleneceği konusunda karar vermelerine yardımcı olmak için
geliştirilmiştir.
Bu kılavuz tesisinizde COVID-19 salgını veya şüpheli bir
enfeksiyon veya başka bulaşıcı bir hastalık varsa
kullanılmamalıdır. Bu gibi durumlarda, hükümet, yerel sağlık
yetkilileri ve/veya Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileriyle birlikte
olağan sağlık ve güvenlik protokollerinizi takip etmelisiniz.
Aşağıdakileri yapmak kuruluşunuzun sorumluluğundadır:
İşletmeniz için geçerli olan tüm yerel, ulusal ve uluslararası
yasalara ve düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.
İşletmeniz için geçerli olan tüm genel sağlık ve güvenlik yasa ve
yönergelerine uyduğunuzdan emin olun.
COVID-19 bulaşmanın önlenmesi hakkında bilgilerinizi güncel
tutun ve bu bilgileri Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi saygın
kaynaklardan edinin.
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Bulaşmanın önlenmesi
ve sürdürülebilirlik
Travelife COVID-19 üye anketinde, Travelife üyelerinin %90’dan fazlası korona virüs
bulaşmasını önleme tedbirlerini almak için kullanılan plastiklerin ve kimyasalların artan
kullanımından kaynaklanan çevresel etkilerden endişe duyduklarını söyledi. Travelife
sertifikasyon gereklilikleri, kimyasallar ve atıkların (plastikler dahil) kullanımını
kapsamak ile beraber, bu yeni soruna yönelik özel bir değişiklik yapılmamıştır.
Bununla birlikte, Travelife denetçilerine bu endişe bildirilmiştir ve Travelife sertifika
ekibi, çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışan konaklama sağlayıcıları için bunun
neden olabileceği sorunların farkındadır.
Travelife almanız gereken özel önlemler hakkında size bilgi veremez, bu nedenle
operasyonel kılavuzun bu bölümü, Dünya Sağlık Örgütü gibi saygın kurumlardan, virüs
bulaşma riskinin nasıl azaltılacağı ve hangi temizlik yöntemlerinin yüzey bulaşmasını
azalttığı hakkında mevcut tavsiyeleri özetlemektedir. Konaklama sağlayıcıları bu
tavsiyeleri mümkün olan her yerde çevresel etkileri en aza indirirken, insanların sağlık
ve güvenliğinin en iyi şekilde nasıl sağlanacağı konusunda karar vermelerine yardımcı
olmak için kullanabilirler.
Diğer Travelife Kaynakları
Travelife üyeleri, Member Zone’daki (Üye Alanı) çevre yönetimi ile ilgili her zamanki
kılavuza erişebilir. Bu bilgilere Sürdürülebilirlik yazılımında (Sustainability Toolkit)
“Çevre” (“Environment”) başlığı altında bulabilirsiniz.
Travelife kontrol listesinin çok dilli sürümlerini görüntülemek için burayı tıklayın.
Çevresel etkilerle ilgili özel gereklilikler Sürdürülebilirlik Yönetimi (politikalar ve
mevzuat) ve Çevre Yönetimi altında bulunabilir.
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COVID-19 Bulaşmasının önlenmesi
Araştırmalar hala devam ederken ve bilgi değişebilsede, COVID-19’un esas olarak hava yoluyla bulaşan bir hastalık olduğuna inanılmaktadır, yani enfeksiyon genellikle virüsün soluk yolu ile solunum yoluna
girmesi ile oluşur. Bulaşma tipik olarak virüsün havada birkaç saat kalabileceği kapalı alanlarda olur, ancak bulaşma, enfekte olmuş bir kişinin öksürmesi ve hapşırması ile dış ortamda da olabilir.
Ayrıca COVID-19’un yüzeyler yoluyla bulaşabileceği endişesi de vardır. Bu, virüsün belirli bir süre yüzeylerde yaşayabileceği ve kişinin yüzeyde bulunan canlı virüse dokunması ve daha sonra virüsün solunum
sistemine girmesi ile enfekte olabileceği anlamına gelir. Belirsiz olan, virüsün çeşitli farklı yüzeylerde ne kadar süre bulaşıcı kaldığıdır, bu nedenle bulaşma olabilecek ve daha sonra insanlar tarafından
dokunabilecek yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesi önerilir. Virüsün bulaşma yolu ve sık sorulan soruların yanıtları hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın.
Özetle, COVID-19 ‘un bulaşmasını önlemek, enfekte olmuş bir kişiden başka bir kişinin solunum sistemine giren parçacık riskini azaltmayı içerir. Dünya Sağlık Örgütü, dünyanın çeşitli yerlerindeki diğer hükümet
organlarıyla birlikte, bu bulaşmayı önlemenin ana yolları hakkında kılavuz yayınlamıştır. Bu şu anda aşağıdaki önlemlerin tümünü içermektedir:

Önleyici Tedbir

Sosyal mesafe

El yıkama

Mevcut önerilen yöntem
Dünya Sağlık Örgütü şu anda insanların en az 1 metre arayla uzakta olmalarını önermektedir. Hükümetinizin
yönergelerinin olup olmadığını kontrol etmeli ve mesafe DSÖ’nün önerdiği den daha fazla ise (örn. 2 metre) bunları
takip etmelisiniz.

Uluslararası

Avuç içlerinizi, parmaklarınızı, başparmaklarınızı, ellerinizi ve bilekleriniz iyice yıkamak için sabun ve su kullanılmalıdır.
Cildinizin her yerinde köpük oluşturmak için yeterli miktarda sabun kullanılması önemlidir. Atığı önlemek için ellerin
doğal olarak kurumasına izin vermek en iyisidir ve bu mümkün değilse, temiz tek kullanımlık bir havlu kağıt
kullanılmalıdır. Kağıt sarf malzemeleri satın alırken, FSC (Forest Stewardship Council) gibi saygın sürdürülebilirlik
etiketleri arayarak, kağıt havlular da dahil olmak üzere tüm kağıt sarf malzemelerinin sürdürülebilir şekilde tedarik
edildiğinden ve ideal olarak geri dönüştürülmüş kağıttan üretildiğinden emin olun.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı

Alkol bazlı el dezenfektanı, sabun ve su ile yıkamak mümkün değilse kullanılabilir ancak eller görünür kirden
arındırılmış olmalıdır.

T.C. Sağlık Bakanlığı

Mümkünse, bulaşma ve plastik atık riskini daha da azaltmak için yeniden doldurulabilir dokunmatik sabun ve
dezenfektan dispanserleri kullanın.
Ellerinizi kimyasallardan veya el yıkamadan korumak (çok sık yıkamanın getirdiği sorunlar) için eldiven giyilirse,
eldivenli el çıplak ellerle aynı sıklıkta ve aynı yöntem ve bakım seviyesinden yıkanmalıdır.
Yüze dokunmaktan
kaçınmak

Maske takmak

Daha fazla bilgi

Kişilere, elleri (eldivenli eller dahil) yukarıda açıklanan yöntem kullanılarak düzgün bir şekilde yıkanana kadar
yüzlerine dokunmamaları hatırlatılmalıdır.
Burun ve ağzı tamamen kaplayan bir maske takmak, enfekte olmuş parçacıkların maskeyi takan kişiden havaya ve
yüzeylere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir, böylece başka bir kişinin bu parçacıkları nefes yoluyla alma riskini
azaltır. Bunlar yeniden kullanılabilir kumaş maskeler olmalı, ancak virüsün yayılmasını önlemek için kullanılması
gerektiğini ve virüsün solunmasını mutlaka durdurmadığını anlamak önemlidir, çünkü bu koruma seviyesi için
özel tıbbi sınıf ekipman gereklidir.

Dünya Sağlık Örgütü

Birleşmiş Milletler
Dünya Turizm Organizasyonu (UNWTO)
Bölgesel

Afrika Birliği

Karayipler Halk Sağlığı Ajansı (CARPHA)
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezil (ECDC)
Pasifik Asya Seyahat Derneği (PATA)
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC)
Wikipedia ulusal halk sağlığı ajansları listesi
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Yüzeysel bulaşmayı engellemenin yolları
Korona virüs esasen kişiden kişiye bulaşıyor olsa da, virüsün yüzeylerde belirli bir süre hayatta kalabilmesi, kirlenmiş yüzeye dokunan kişiye virüsün bulaşma ihtimalini ortaya çıkarır. Örneğin, enfekte olmuş kişi, bir
masaya öksürürse, virüsü masanın yüzeyine bulaştırır. Virüs halen hayatta ve bulaşıcı iken, başka bir kişi o masaya ve daha sonra kendi burnuna dokunursa, virüsü kendisine bulaştırır. Buna, yüzey yolu ile bulaşma
denir. Bu kılavuzda bahsedilen fiziksel yüzeylerin tanımına, sert ve gözeneksiz yüzeyler (plastik, metal, cam, tahta ve seramik gibi) ve yumuşak ve gözenekli yüzeyler (bez, dokuma ve kumaş türü) dahildir.
Önleyici Tedbir

Mevcut önerilen yöntem

Bir yüzeyi kirletebilecek korona virüs
partiküllerinden korumak adına maske
takmak ve yüzün örtülmesi.

Ellerin bulaşma olabilecek yüzeylere
dokunmasından önce ve sonra
yıkanması

Lütfen 4 üncü sayfadaki bilgilere bakınız.

Elinizi yıkamadan yüzünüze ve başka
yüzeylere dokunmaktan kaçınınız
Alışılagelen sağlık, güvenlik, gıda hijyeni ve temizlik protokollerinin uygulanması devam edilmelidir. Aşağıda sunulan bilgiler, COVID-19 ile mücadele için özel kimyasallar veya su sıcaklıkları gerekip gerekmediği konusunda
karar vermenize yardımcı olabilir. Eğer tesisinizde COVID-19 salgını varsa, kendi alışılagelmiş temizlik protokollerinize ilaveten, devletinizin, yerel sağlık kuruluşlarının ve Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyelerine
uyunuz.
Su ve sabun, yüzeyleri korona virüsten temizlemek için yeterince etkilidir. Başka kimyasalların ve yüksek sıcaklıkta su kullanımı, normal sağlık ve güvenlik protokollerinizin bir parçası olarak gerekli olmadıkça COVID-19 ile
mücadelede şart değildir. Gereksiz sabun ve su kullanımından kaçınınız. Sadece, temizlenecek yüzeyin tamamını kaplayacak kadar köpüklenmesi yeterlidir. Kumaşlar, alışılagelmiş çamaşır yıkama yöntemleriyle yıkanabilir.
Yüzeyler istenirse direkt bir çeşme veya hortum altında veya normal çamaşır ve bulaşık makineniz kullanılarak veya ıslak bir bez ile durulanabilir. Eğer alışılagelmiş temizlik prosedürlerinizin içinde değilse, yüzeyleri yüksek
sıcaklıkta durulamanıza gerek yoktur.

Yüzeyleri temizleyin

Televizyon kumandaları, dokunmatik ekranlar ve diğer elektronik araç yüzeyleri su ve sabunla temizlenmek için uygun değildir. Su ve sabunla temizlenmeyen bir yüzeyle karşılaşmanız durumunda, ürünün üreticisinin
önerdiği temizlik metodlarını kullanmanız ve kimyasal madde içeren temizlik malzemeleri kullanmanız durumunda, korona virüse karşı etkili olduğu kanıtlanmış ve çevreye en az ölçüde zarar verecek ürünler kullanmanız
önerilir (örneğin, en az %70 oranda alkol içeren temizlik ürünleri). Islak mendil tüketiminizi, tekrar kullanılabilir bir bez parçasını sprey şişe eşliğinde kullanarak azaltabilirsiniz. Sprey şişeyi ve tekrar kullanılabilen bir bez
parçasını, gerekli ekipmanları temizlemek için kullanabilirsiniz. Kullanılan bezi, normal çamaşır yıkama yöntemleri ile temizleyebilirsiniz. Green Fins tarafından yayınlanmış ve Birleşmiş Milletler Çevre Organizasyonu
tarafından kontrol edilmiş, kimyasalların kullanım ve imha süreçleri hakkında detaylı bilgi içeren kılavuza ulaşmak için buraya tıklayınız. Bu organizasyon sürdürülebilir dalış hakkında uzmanlaşmış olsa da, sağladıkları
bilgiler konaklama işletmeciliğinde de kullanılabilir.
Yüzeylerin (televizyon kumandası, yastıklar gibi) plastiğe sarılması korona virüs bulaşmasından korunmak için yeterli değildir. Bu yüzeyler, eğer çalışan personel gerekli önlemleri almaz ve bulaştırmayı önleyici tedbirleri
takip etmezse, kirlenmiş olabilirler. Bu yüzden, temizlik sürecinde, personelin yüzeylerle temasını olabildiğince azaltmak (daha detaylı bilgiyi, ‘yüzey izolasyonu’ bölümünde bulabilirsiniz), temizlik personelinin maske
kullanması, temizlik öncesi ve sonrası ellerini yıkaması, en etkili önleyici tedbirlerdendir.
Sert yüzey ve kumaş-bez yıkanması sonrası, kendiliğinden kurumaya bırakılması en çevre dostu yoldur. Ancak, özellikle küçük, kapalı ve kalabalık alanlarda, bu yöntem yüzeylerin yeniden bulaşmasına yol açabilir. Eğer
yüzeylerin kendiliğinden kurumasını beklemek olasılık dışında ise, kurulamak için, kirli olmadığında emin olduğunuz bir havlu veya alışılageldik bir çamaşır kurutma makinası kullanılabilir.
Temizlik prosedüründen sonra, temizlenen objeler tekrar kirlenmeyi engelleyecek şekilde korunmalı ve saklanmalıdır. Bunu sağlamak adına, bu objelerle temasa edecek personelin ellerinin temiz olması ve maske vb.
takıyor olması gerekir.
Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yayınlanmış, çok dilli ‘sağlık hizmeti verilen yerlerin dışındaki ortamlarda temizlik’ kılavuzunu incelemek için buraya tıklayınız. Lütfen, bir salgın hastalığın olduğu ortamın temizlik
prosedürü ile genel önleme amaçlı oluşturulmuş temizlik prosedürlerinin arasındaki farka dikkat ediniz.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanmış, eğer kullanılacaksa çamaşır suyu kullanımı ve minimum dozajı hakkında çok dilli kılavuza ulaşmak için buraya tıklayınız.

Virüs partikülleri bulaşıcılığını kayıp
edene kadar yüzeyi izole etmek

Nisan 2020’de, New England Journal of Medicine tarafından yayınlanmış bir çalışmada, COVID-19 virüsünün yüzeylerde 72 saate kadar hayatta kalabildiği tespit edilmiştir. (Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as h
Compared with SARS-CoV-1). Bu çalışma, virüsün yüzeysel yayılımının, yüzeysel izolasyon ve normal temizlik rutinleri ile kontrol altına alınılabileceğini ortaya çıkartmıştır. Örneğin, bir işletmedeki havlular toplanıp
yıkanmadan önce 72 saat boyunca ayrı olarak bekletilebilir, misafir odası temizlendikten sonra, misafirin girişine kadar 72 saat el değmeden bırakılabilir. Benzer bir şekilde, bozulmayacak hammaddeler teslimattan sonra,
personel dokunmadan önce 72 saat izolasyonda bekletilir ise, personel virüs bulaşmasından korunabilir.
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Kişisel Koruyucu Ekipmanlar (KKE)
Bireylerin, kendilerini herhangi bir tehlikeden korumak adına giydiği her türlü ekipmana, Kişisel Koruyucu Ekipman denir. Konaklama endüstrisinde çalışanların, kendilerini korumak adına kullandığı üç tip ekipman vardır:
Genel işyeri güvenliği KKE: Bu tip ekipmanlar, çalışanları kimyasal hasarlardan ve inşaat yeri yaralanmalarından korumak ile birlikte, gıda hijyenin sağlanmasında da kullanılmaktadır. Kendi işyerinizdeki, kişisel koruyucu ekipmanlarınızı
satın alma, koruma, kullanma ve imha etme prosedürlerinde bir değişiklik yapmanıza gerek yoktur, zaten bu alanda hali hazırda uyguladığınız sağlık ve güvenlik kurallarınız olmalıdır. Özellikle bu ekipmanlar birden fazla kişi tarafından
kullanılıyor ise, pandemi sürecinde bu ekipmanların temizliği ve izolasyonu için ekstra önlemler almanız gerekebilir.
Tıbbi kullanıma uygun kişisel koruyucu ekipmanlar:
Bu tip ekipmanlar, genellikle hastaneler tarafından bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek, sağlık çalışanlarını, laborantları ve acil çalışanlarını korumak için kullanılır. Eğer bu tip tıbbi düzeyde koruyucu ekipmanlar kullanmayı seçerseniz,
Travelife bu ekipmanların nasıl satın alınacağı, kullanılacağı, korunacağı ve imha edileceği hakkında bilgi verememektedir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için, yerel sağlık kuruluşlarına danışabilir veya Dünya Sağlık Örgütünden
daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.
COVID-19’a karşı genel KKE’lar: Bu ekipmanlar virüs yayılımını engellemek ve azaltmak adına, çalışanlar ve toplumun kullandığı eldiven, yüz siperliği/maskedir. Bu kategoride özellikle hatırlanması gereken birkaç önemli nokta aşağıda ele
alınmıştır.

Eldiven

Amacı ve önlemler

Satın alma

Tekrar kullanım ve imha süreci

Eldiven kullanımı korona virüs ’ün yayılmasını engelleyemez çünkü
eldivenin dış yüzeyi, çıplak ellerinde olabileceği gibi, bulaşmış olabilir.

Çok kullanımlık eldivenler: Bu tip eldivenler, eğer çalışan ellerini çok sık
yıkamaktan oluşan rahatsızlıklardan korumak istiyorsa ve eldiven sık
yıkamak için uygunsa kullanılabilir.

Çok kullanımlık eldivenler: Bu tip eldivenler, birden fazla çalışan tarafından kullanılmamalıdır. Gerekli el
yıkama yöntemlerini takip ettikleri sürece, tek bir çalışan tarafından kullanılabilirler. Çalışanlar, eldiven dışında
kalan dirsek ve kollarını da yıkamaları için uyarılmalıdır. Eldivenleri temizlerken (ve özellikle çok kullanımlık
eldivenleri yıkarken) üreticinin kullanım talimatlarını takip edin. Eldivenler yırtılma ve eskime belirtileri
gösterdiğinde yenileri ile değiştirilmelidir. Bu tip eldivenler geri dönüştürülemeyeceği için, diğer atıklarınızla
birlikte atılmalıdır.

Ancak, personel eldivenleri sık el yıkamaktan oluşabilecek cilt
rahatsızlıklarını (çatlama veya kuruma) engellemek için kullanabilir.
Böyle durumlarda, eldivenli eller, çıplak ellerin yıkandığı kadar dikkatli ve
sık yıkanmalıdır. Ayrıca, eldiven kullanan personel, eldivenli ellerini
yıkamadan önce yüzüne ve başka yüzeylere dokunmaktan kaçınmalıdır.
Çok kullanımlık eldivenler, birden fazla personel tarafından
paylaşılmamalıdır.

Tekrar kullanılabilir kumaş maskeler, hasta bir insandan yayılan bulaşıcı
virüs parçacıklarının başka bir insana bulaşmasını ve yüzeylerin
kirlenmesini engellemek için kullanılmalıdır.
Kumaş maskeler, sağlıklı bir bireye virüs bulaşmasını önlemek için
yeterli değildir. Bu amaç için sadece tıbbi düzeydeki kişisel
koruyucu ekipmanlar yeterli korumayı sağlar.
Tekrar kullanılabilir maskeler çalışanlar tarafından paylaşılmamalıdır.

Tıbbi
olmayan
maskeler

Kuruluşunuzda, kişilerin kendilerinin olmayan maskelere dokunmasını
engelleyen kurallar ve idari önlemler almanız önemlidir. Personeliniz
sadece, maske temizleme görevini yerine getirirken maskeler ile temasa
geçiyor olmalı ve bu temizlik yöntemlerinize uygun olmalıdır.
Eğer kuruluşunuzda tek kullanımlık maskeler kullanılıyorsa, bu
maskelere diğer virüs bulaşma potansiyeli olan her yüzey gibi dikkatle
yaklaşılmalı ve kullanılmalıdır. Örneğin, tek kullanımlık maskelerin
dağıtımından sorumlu olan kişi, maskelere dokunmadan önce ve sonra
ellerini gerekli titizlikle yıkamalı ve stoklarda bulunan tek kullanımlık
maskeleri, bulaşmalardan kaçınacak bir biçimde koruyup, saklamalıdır.

Tek kullanımlık eldivenler: Tek kullanımlık eldivenleri temin ederken,
lateks eldivenler sürdürülebilirlik açısından en doğa dostu seçenektir.
Çünkü lateks doğal bir tür kauçuktur ve doğada biyolojik olarak,
eldivenlerde kullanılan başka tip kauçuk türlerine göre daha hızlı ve etkili
çözünebilir.
Ancak, bazı insanlar lateks’e alerjik olabilirler. Bu gibi durumlar için, kendi
standart lateks eldiven stoğunuz dışında, lateks içermeyen eldivenleri
hazırda bulundurmanızı ancak esas kullanımın lateks eldiven olmasını
öneririz. Lateks içermeyen eldivenler genellikle sentetik kauçuktan
üretilmiş nitril eldivenlerdir.

Tekrar kullanılabilir maske: Medikal düzeyde olmayan maskeler, tekrar
kullanılabilir kumaşlardan yapılabildiği gibi, deterjan ve sabun kullanılan
alışılagelmiş çamaşır yıkama yöntemleri temizlik için yeterlidir. Tekrar
kullanılabilir maskeler, kumaş eskiyip, zarar görünce yenisiyle
değiştirilmelidir.
Bu tip maskeler, temiz ve iyi durumda ise, kişinin ağız ve burnunu etkili
bir şekilde kapatıyor ve nefes alış verişini engellemiyor ise, içinde insan
vücuduna zararlı kimyasallar bulundurmuyor veya yüksek yanıcılıkta değil
ise, kullanılmış kumaşlardan üretilebilir. Pek çok devlet maske üretim
süreci, metotları ve materyalleri hakkında detaylı kılavuzlar yayınlamıştır.
Kumaş (ve türevi) materyallerden yapılan maskelerin etkinliği hakkında
yapılan araştırmaya ulaşmak için buraya tıklayınız.
Tek kullanımlık maskeler: Çok kullanımlık maskenin yeterli hijyen
seviyesinde yıkanıp, dağıtıldığı var sayılırsa, virüs enfeksiyonunu
engellemek adına tek kullanımlık maskenin, çok kullanımlık bir maskeye
göre bilinen bir avantajı yoktur.
***Size tıbbi kullanıma uygun maske satın alımı hakkında öneride
bulunma yetkimiz yoktur***

Geri dönüştürülebilir eldivenler: Lateks ve nitril eldivenler geri dönüştürülemez ve normal atıklarla beraber
çöpe atılabilir. Bazı nitril eldivenlerin, bio-çözünür olduğu iddia edilir ancak efektif çözünebilirlikleri, organik
atıklarla çevrilmiş olmaları gibi çeşitli koşullara bağlıdır.
Eğer tek kullanımlık eldivenlerin, atıklarınızı bulaştırması ilgili kaygı duyuyorsanız, kullanılan eldivenleri güvenli
bir yerde 72 saat izole ettikten sonra, normal bir biçimde atabilirsiniz.

Çok kullanımlık maskeler: Bu tip maskeler, diğer havlular ve çarşaflarla aynı yöntemde yıkanılıp, kurutulabilir.
Lütfen çamaşır yıkarken, yıkama ekipmanlarının iyi durumda olduğundan ve makine üreticisinin yıkama ve
deterjan talimatlarına uygun olarak çamaşırların yıkandığından emin olun. Eğer çamaşır yıkama sürecinde virüs
bulaşmasından korkuyorsanız, maskeleri güvenli bir yerde 72 saat izole ettikten sonra rahatlıkla normal çamaşır
yıkama yöntemlerine devam edebilirsiniz.
Maskeleri yıkayıp kuruttuktan sonra, yüz maskesi takan ve elleri temiz olan bir birey, maskeleri güvenli ve
bulaşma olmayacak bir yere kaldırabilir. Maskeyi takacak olan kişi, maskeyle teması olmadan önce ellerine iyice
yıkamalı ve maskelere dokunmadan önce ellerinin hijyen standartlarına uygun olarak dezenfekte edildiğinden
emin olmalıdır. Eğer işyeri çalışanlarının üniformalarını kendi evlerinde yıkaması bekleniliyorsa, çalışanlar benzer
şekilde (ve yukarıda belirtilen kurallara uyarak) kendi evlerinde çok kullanımlık maskelerini yıkayabilirler.
Çok kullanımlık bir maske eskir ve zarar görürse atılmalıdır. Çok kullanımlık maskeler geri dönüştürülemez.
Atılabilir maskeler: Bu tip maskeler geri dönüştürülemez. Bu yüzden, normal çöpün içine atılmalıdır. Eğer
çöpünüzden virüs bulaşması olacağıyla ilgili kaygı duyuyorsanız, kullanılmış maskeleri çöpe atmadan önce
güvenli bir ortamda en az 72 saat izole edebilirsiniz.
***Size tıbbi kullanıma uygun maskeleri nasıl imha edeceğiniz hakkında öneride bulunma yetkimiz
yoktur***
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Yemek ve İçecek Servisleri
Halihazırda, yiyecek hazırlamanın veya yiyecek ve içecek tüketmenin COVID-19 ile ilişkili olduğunu gösteren
herhangi bir kanıt yoktur. Ancak işletmeniz, herhangi bir virüs veya bakterinin insandan gıdaya veya gıdadan
insana bulaşmasını önleyen sağlık, güvenlik ve hijyen önlemlerini zaten alıyor olmalıdır.
Yiyecek ve içecek servisi ile ilgili ana kaygı, yüzeylerin bulaşma riski oluşturmamasını sağlamaktır. Bu yüzeylere
yemek masaları, barlar, peçeteler, tabaklar, çatallar, bıçaklar, bardaklar ve her türlü servis ekipmanı dahildir.
Gerekli servis kurallarına uyduğunuz sürece, tek kullanımlık plastik tabak ve çatal kullanımı korona virüs
bulaştırma riski açısından normal servis ekipmanlarına göre daha avantajlı değildir. Normal servis
ekipmanlarınızı gerekli şekilde dezenfekte ve kullanım aralıklarında izole eder, gerekli sosyal mesafe kurallarına
uyar ve çalışanlarınızın el yıkama ve yüz maskesi kullanım kurallarına uyduğundan emin olursanız, potansiyel
virüs parçacıklarının yüzeylere yerleşmesini engelleyebilirsiniz. Örneğin, reçel servisi yapan bir personel korona
virüs taşıyıcıysa ve bu reçel başka bir birey tarafından temas edildiyse ve bu kişi kirlenmiş eliyle yüzüne
dokunursa kendine korona virüs bulaştırabilir. Bu yüzden, servis şekline bakmaksızın, plastik kapta servis edilen
bir reçel en az tekrar kullanılabilir bir kapta servis edilen reçel kadar tehlikeli olabilir. Böyle bir riski ortadan
kaldırmak adına, tek kullanımlık ve plastiğe sarılmış ürünler dahil her türlü ürün kullanım aralarında dezenfekte
edilmelidir. Tek kullanımlık ürünlerin kullanılması, işletmelerin gerekli hijyen ve temizlik prosedürlerinden muaf
olduğu anlamına gelmez.
Dünya Sağlık Örgütünün ‘COVID-19 ve gıda tüketimi’ hakkında yayınladığı kılavuza ulaşmak için buraya
tıklayınız. Bu konu hakkında ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından yayınlanmış bilgilere ulaşmak
için buraya tıklayınız.
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Misafir odaları
Virüs bulaşmasını engellemenin en etkili iki yolu misafirlerin odalarına çalışan personelin girişini azaltmak ve odaların iyi bir şekilde havalandırıldığından emin olmaktır. Çalışan personel odaya
girdiği zaman el yıkamak ve maske takmak gibi basit önlem kurallarına uymaları gerekmektedir. Benzer bir şekilde, çalışanlar bu önlemleri misafirlerin odasından alınan veya getirilen herhangi
bir madde içinde uygulamalıdır. Misafirlerin giriş-çıkış aralığında, izolasyon ile güvenliğinden emin olunmuş bir oda, temizlik yapan personelin güvenliği gerekli koruyucu ekipmanları kullanarak
sağlandıysa normalin dışında hijyen ve temizlik önlemleri gerektirmez. Misafir odalarının kapılarına asılan bir işaret yardımıyla, misafirler ve personel odanın en son ne zaman temizlendiği ve o
zamandan beri kimsenin girmediği hakkında bilgi sahibi olabilirler.
Eğer misafiriniz COVID-19 taşıyıcısı değil ise, aşağıda sunulan öneriler işletmenizdeki riskleri ve işletmenizin çevreye verdiği zararları azaltabilir. İşletmenizde bilinen COVID-19 vakaları var ise,
gerekli bilgi ve yöntemleri yerel sağlık kuruluşlarından veya Dünya Sağlık Örgütünden temin edebilirsiniz:−

Odalardaki çarşaf kullanım süresini arttıracak ve personelin misafirin odasına girişini azaltan çarşaf tekrar kullanım prosedürünü sıkı bir şekilde uygulayın. Misafirlere, olası bir ihtiyaçta
çarşaflarının değiştirebileceğini ancak bunun için iletişim kurup çarşaf değişikliği talep etmeleri gerektiğini bildirin. Misafirleri, sürekli olarak değiştirme talebinde bulunmaktan kaçındırmak
için odaya ek havlular yerleştirmeyi düşünün ve misafirlerin ıslak havlularını banyoda kurutmaları için asabilecekleri açık ve kolay yerler olduğundan emin olun.

−

Odalara misafir girişi olduğunda, personel odaları temizlerken aynı temel önleyici tedbirler uygulanmalıdır. Odalar iyi havalandırılmalı ve temizlik yapılırken misafirler odada bulunmamalıdır.
Normalde günlük olarak doldurulan veya değiştirilen maddeler için (minibar ürünleri, kahve, çöp kovası, vb.) bir sipariş verme sistemi kullanmayı düşünün. Örneğin, misafirlerden
doldurdukları istek formlarını kapılarına asmalarını isteyebilir veya günlük ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli teknoloji ve uygulamalar kullanabilirsiniz. Eğer misafirleriniz malzemeleri kapı
önlerine bırakıyor ise, işletmenizdeki personele, misafirin bıraktığı malzemeleri taşırken el yıkama ve maske takma kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatınız. Atık miktarını azaltmak için
tekrar kullanılabilir kaplar kullanılabilir (kavanozlar, tekrar kullanılabilir şişeler gibi) ve bu kaplar kullanım aralarında dezenfekte edilebilir. Misafirlerden kaldıkları süre içinde kendi su
şişelerini kullanmaları istendiği sürece, temassız su damacanaları plastik tüketimini azaltmak için çok faydalıdır.

−

Misafirin odasında mini boy plastik şampuan, saç kremi vb. veya plastik ambalajlı banyo sarf malzemesi, odaların banyolarına konulacak sıvı sabun dispanserlerinden daha hijyenik veya
güvenli olmayacaktır, zira bulaşmanın önlenmesi için her iki uygulamada da malzemeler her misafir kullanımı arasında temizlenmesi gerekecektir. Sıvı sabun dispanserleri odalar
boşaltıldıktan sonra kat hizmetleri görevlisi tarafından düzenli olarak temizlendiği ve korunduğu takdirde, oluşacak atık miktarını azaltacağı için dispanserlerin kullanımı önerilmektedir.
Misafirlerinizi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımını azaltmak adına bu dispanserlerin (ve diğer ekipmanların) düzenli temizlendiğinden haberdar etmenizi tavsiye ederiz.

−

Tesisinizde, virüs ile mücadelede aldığınız idari önlemleri ve konaklayanlardan uyulması beklenen önlem ve kurallar hakkında bilgi veren yazılı metinler ve işaretler oluşturmanızı öneririz.
Ayrıca, oluşturduğunuz idari kurallara uymayan misafirlerle (örneğin her gün düzenli çarşaflarının değiştirilmesi konusunda ısrarcı olan bir misafir ile karşılaşıldığında) nasıl başa çıkacağınızı
ve çalışanlarınızın bu gibi durumlarda izlemesi gereken idari protokolleri önceden hazırlayın.

−

Balkon ve pencerelerin düzenli açılmasıyla iyi havalandırılmış odalar, virüsün yayılma riskini azaltabilir. Ancak, odalarda ısıtma ve soğutma sistemleri var ise, düzenli havalandırmanın çevreye
etkisi olabilir ve misafirlerinizin bunun farkında olduğundan emin olun. Eğer odalardaki ısıtma ve soğutma sistemleri pencereler açıldığında sensörlerle otomatik olarak kapanmıyor ise,
misafirlerinize pencerelerini açtıklarında, ısıtma veya soğutma sistemlerini kapatmalarını hatırlatın. Özellikle çok nemli bölgelerde, pencerelerin açılması dahilinde zeminde oluşabilecek
yoğuşmanın kayma ve düşme riski yaratabileceği misafirlerin bilgisinde olmalıdır.
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Sık sorulan sorular
Plastikle paketlenmiş ürünler korona virüs bulaştırma riskini azaltır mı?
Ürünlerin dış yüzeyleri bulaşmış olabileceği için, ilaveten paketlenmiş olması fazladan koruma sağlamaz. Ürünler kullanımdan 72 saat önce paketlenmemiş ise, ürünlerin yüzeyleri aynı şekilde bulaşmış olabilir. Bu
yüzden, çevreye vereceği zararda göz önünde bulundurularak, ürünleri ilaveten plastikle paketlemekten kaçınılmalıdır.

Temizlik yaparken çamaşır suyu veya başka tip kimyasallar kullanmak zorunda mıyız?
Çamaşır suyu ve başka tip kimyasallar, yüzeyi korona virüsten temizlemek için su ve sabunla yapılan detaylı yıkamadan daha etkili değildir. Bu tip kimyasalları, ancak COVID-19 salgını öncesi kendi temizlik
yöntemlerinizde kullanılmışsa kullanmaya devam edebilirsiniz. Yüzey temizliği hakkında 4 üncü sayfada daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Bizim önerimiz, kullandığınız kimyasal temizlik ürünlerini gözden geçirmeniz
(devamlı olarak) ve bu kimyasal ürünleri çevre ve insanlara daha az zararlı seçeneklerde değiştirmeniz yönündedir.

Ekipman ve ürünleri daha yüksek derecelerde yıkamamız gerekiyor mu?
Normal temizlik protokollerinde kullanılan su yıkama derecelerini değiştirmenize gerek yoktur. Oda sıcaklığındaki çeşme suyu (sabun ile kullanıldığında) kumaşları ve yüzeyleri temizlemek için yeterlidir. Travelife
önerilerine uygun olarak, bulaşık ve çamaşır makinesi gibi ekipmanların bakımının düzenli yapın ve makinenin üreticisinin önerdiği yıkama talimatlarına uyun.

Sahada çalışan personellerimizin tıbbi koruma sağlayan kişisel koruyucu ekipmanlara ihtiyaçları var mıdır?
Travelife size bunun hakkında tavsiye verme yetkisinde değildir. Bu, kendi risk değerlendirmenize ve personelinizin karşılaştığı riskleri de anlayan saygın tıp uzmanlarına danışarak karar vermeniz gereken bir
durumdur. Ancak, yüz maskelerinin (yıkanabilir çok kullanımlık kumaş maskeler dahil), sosyal mesafe kurallarının, sık ve etkin el yıkanmasının ve kişilerin çoklu temas halinde bulunduğu yüzeylerin etkin temizliğinin
virüsün yayılmasını azalttığına dair kanıtlar bulunmaktadır.

İşletmemizle sürdürülebilirlikle ilgili çalışmaları misafirlerimize sunduğumuz dokunmatik bilgi ekranlarının kullanımı güvenli midir?
Salgın süresi boyunca, misafirlerin erişmesi gereken bilgileri kağıtlara çıktı alarak ve bu çıktıların temasta bulunmadan okunmasını sağlayarak dokunmatik ekran gereksiniminizi azaltabilirsiniz. Bazı oteller misafirlere
gerekli bildirimlerini oluşturdukları televizyon kanallarından veya dokunmatik ekranların yanlarına temassız el dezenfektanı istasyonlarıyla bilgilendirme levhaları koyarak ve bu dokunmatik ekranları düzenli olarak
temizleyerek bu gereksinimlerini gideriyorlar.

Bu dönemde hala su sebilleri ve tekrar kullanılabilir su şişeleri kullanabilir miyiz?
Kullanım aralarında gerektiği şekilde dezenfekte edildiği ve birden çok kişi tarafından paylaşamadıkları sürece, çok kullanımlık su şişelerinin kullanımı güvenli ve uygundur. Temassız su sebilleri virüsün yayılmasını
engellemek için uygundur veya misafirin kendi dolum yapması önleyerek bu işi için bir personel atayabilirsiniz. Bu personel, her iki dolum arasında elini yıkayıp maske takarak misafirlerin su şişelerini doldurup virüs
bulaşma riskini azaltabilir.

Servis sırasında plastik ve/veya tek kullanımlık bardak, tabak, çatal ve bıçak kullanılmalı mıdır?
Hayır. Servis ekipmanlarının yapıldığı malzemenin virüs yayılımıyla bir ilişkisi yoktur. Virüs yayılımını engellemek ve azaltmak için alabileceğiniz en etkili önlemler sık el yıkama, maske takma ve ekipmanları kullanım
aralarında gerekli şekilde dezenfekte edip, tekrar kullanımına kadar bulaşmadan uzak bir şekilde izole etmektir.

Kapı kolları ve asansör düğmeleri gibi çok temaslı yüzeyler hakkında ne yapmalıyız?
Bazı oteller kapı açmak ve asansör çağırmak işi için kişisel koruyucu ekipman kullanan personel atıyor. Diğer oteller ise bu sorunu çözmek için düğme ve kapı yanlarına el dezenfektan noktaları ve bilgilendirme
panoları kurup yüzeylerin düzenli temizliğine özen göstermeyi seçiyor.
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Güvenilir araç ve kaynaklar
Web sitelerini ziyaret etmek için resimlere tıklayınız.

Bilgilendirici
grafikler

Bazı örneklerin çok dilli
versiyonları
bulunmaktadır

El yıkama (26 dilde)

Güvenilir Web
Siteleri

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Toplum için öneriler
Covid-19 hakkındaki şehir efsaneleri
COVID-19 hakkında soru ve cevaplar
Video: Kumaş maske nasıl kullanılır
Video: COVID-19 yayılmasını engellemek için atılacak adımlar
Konaklama sektörü için işleyiş önerileri
Güvenilir araştırmaları ve kaynakları olan organizasyonların
listesi
Ülkeler ve Teknik Kılavuzları

Birleşmiş Milletler
COVID-19 atık yönetimi bilgilendirme formları

ABTA (İngiltere Seyahat Birliği)
Travelife üyeleri Member Zone (Üye alanı) bölümünde
ABTA’nın yayınladığı pandemi sonrası normale dönüş
kılavuzu ve konaklama sağlığı ve güvenliği teknik rehberini
indirmek hakkında daha fazla bilgi bulabilirler.

El dezenfektanı kullanımı
(çok dilli versiyonu
bulunmaktadır)

Maskeler (26 dilde)

Eldivenler (26 dilde)

T.C. Sağlık Bakanlığı
COVID-19 bilgilendirme sayfası

Green Fins (Deniz hayatını korumak için sürdürülebilir dalış)
En çevre dostu kimyasal kullanım yöntemleri

Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC)– pek çok sayfa çok dillidir
Çok dilli öneri kılavuzları bulunan ülkelerin web siteleri
Virüsün yayılmasını engellemek için maske kullanımı
Hastane ve hastane olmayan ortamlarda temizlik prosedürleri (efektif kimyasallar
hakkında bilgiler bulunmaktadır)
Hastalık bulaşmasını engellemek için alınacak önlemler hakkında bilgiler
Ellerin gerektiği şekilde nasıl yıkanması gerektiğini gösteren video
Sosyal mesafe hakkında dikkat edilmesi gerekenler
COVID-19 döneminde ısıtma, havalandırma ve klima sistemleri

UKRI (Birleşik Krallık Araştırma ve Inovasyon)
Korona virüs’ün arkasındaki bilim
Korona virüs nedir?
Yüzeylerin dezenfeksiyonu

Ücretsiz Plastik e-eğitim
GreenerGuest ve Intertek Cristal güçlerini birleştirerek, otel işletmeciliğinde
hijyen standartlarını koruyarak plastik tüketimini azaltmak odaklı interaktif bir
online eğitim platformu hazırladı. Ücretsiz eğitime ulaşmak için burayı tıklayın.

Küresel Turizm Plastik İnisiyatifi (GTPI) kılavuzu
GTPI, turizm sektörüne COVID-19 toparlanması sonrasında plastik kirliliğinin
önlenmesi konusunda eylemlerine devam etmeleri için öneriler getirmiştir. Bu
bilgilere ve inisiyatif ile ilgili daha fazla detaylara GTPI web sitesinden ulaşmak
için burayı tıklayınız.

WTTC (Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi)
Yeni normalde misafirperverlik
COVID-19 hakkında soru ve cevaplar

Kılavuzlar ve
elektronik eğitim
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Çalışan personelin refah
ve mutluluğu
Travelife’ın yürüttüğü üye anketinde, üyelerimizin yüzde 65'i pandemi sürecinde
çalışanlarına nasıl destek olabilecekleriyle ilgili yardıma ihtiyaçları olduğunu söyledi.
Pandemi sürecinde, sertifikasyon için işçi ve insan hakları gereksinimlerinde bir
değişiklik olmamış olsa da, aşağıdaki bölümde COVID-19’un konaklama işletmeleri için
oluşturduğu bazı özel hukuki durumlar ve idari yönetmeliklerinin nasıl güncel hukuki
gerekliliklerle uyumlu olabileceği açıklanmıştır.
Diğer Travelife Kaynakları
Travelife üyeleri, Member Zone’daki (Üye Alanı) sahip olduğumuz işçi çalıştırma
sorunları ve insan hakları hakkındaki kılavuza ulaşabilirler. Bu bilgileri Sürdürülebilirlik
yazılımında (Sustainability Toolkit) “Toplum” (“People”) başlığı altında bulabilirsiniz.
Travelife kontrol listesinin çok dilli sürümlerini görüntülemek için burayı tıklayın. İşçi ve
insan hakların ilgili özel gereklilikler Sürdürülebilirlik Yönetimi (politikalar ve mevzuat)
ve Toplum (işçi ve insan hakları) bölümlerinde bulabilirsiniz.
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İşçilik sorunları
COVID-19 bu alanda yeni sertifikasyon yükümlülükleri oluşturmamıştır. Ancak, pandemi yeni tip zorluklar oluşturduğu için, aşağıdaki bölümde işletmeler için oluşan yeni yükümlülüklerden bahsedilmektedir.

Hukuki
uygunluk

İş yerinde virüs
yayılımının
engellenmesi

Gerekliliklerin özeti

Zorluklar ve dikkate alınacak hususlar

Önerilen önlemler

İşletmeniz için geçerli olan bütün çalışma
ve insan hakları mevzuatına uymanız
beklenmektedir. Buna yerel, ulusal ve
uluslararası düzenlemeler dahildir.

Bazı ülkelerde, COVID-19 nedeniyle işçi ve insan hakları hakkında kanuni değişiklikler olmuştur. İş
yerinizin bulunduğu ülkedeki gerçekleşmiş olabilecek hukuki değişiklikleri saptamak ve uymak sizin
sorumluluğunuzdur. Bu değişikler pek çok alanda olabileceği gibi, çoğunlukla hastalık durumunda
alınacak raporlar, geçici ödenek veya ödenmeyen izinler, maaş kesintileri, işten çıkarılma hakkında
olabileceği gibi, personele virüs bulaşmasını engelleyecek önlemler veya COVID-19’a yakalanmış bir
personel olursa atılacak adımlar hakkında olabilir.

Travelife işyerinizle ilgili uymanız gereken bütün yasal yükümlülüklerin bir kaydını
tutmanızı talep etmektedir. Lütfen bu kaydın gerektiği şekilde güncel tutulduğuna emin
olun ve bu kayıtlarda geçen yükümlülüklerinizi yerine getirdiğinize dair belgeleri elinizde
bulundurun. Bu konu hakkında daha detaylı yönlendirmeleri Üye Alanında (Member
Zone) Sürdürülebilirlik yazılımında (Sustainability Toolkit) ‘Sürdürülebilirlik Yönetimi’
başlığı altında bulabilirsiniz.

İşveren olarak, sizin için çalışan personelin hasta olmasını engellemek için planlar oluşturmak, konulan
yeni işleyiş düzenlemeleri hakkında personelinizi haberdar etmek ve kurallara uymayan personelinizin
ne gibi idari sonuçlarla yüzleşeceğini belirlemelisiniz.

Oluşturacağınız planın:
‒ Tesisinizi ziyaret eden personel, misafir ve her türlü ziyaretçiye virüs bulaşması
riskine karşı hangi önlemleri aldığını
‒ Hangi ekipmanların, nasıl ve ne zaman kullanılacağını
‒ Aldığınız önlemlere ve planın gerekliliklerine uyulmaması durumunda ne gibi idari
işlemler yapılacağını açıkladığından emin olun.

İşveren olarak, sizin için çalıştığı sürece,
personelinizin sağlık ve güvenliğinden
sorumlusunuz.

Ayrıca, tesisinize gelecek olan misafir ve tedarikçilerin otel personelini korumak adına uyması gereken
kuralları belirleyip ve bu konuda açık bilgilendirmeler yapmalısınız. Buna ilave olarak, plan kurallarına
uymayan misafir ve tedarikçiler için ne gibi idari düzenlemeler yapılacağını da belirlemelisiniz.
Personelinizin (özellikle toplu taşıma kullanıyor ise) işe gidip gelirken bir hastalık riski taşıdığının
farkında olun.

Çalışma Saatleri

Sağlık takibi ve
hastalık durumu

Bu anlamda, yürütmelikte olan bütün
yerel yasalar ve hukuki yükümlülüklere
uymanız gerekir. Bu maksimum çalışma
saati limitlerini, mola, fazla mesai ve mesai
saati dışı saatleri kapsayabilir.

Personel sağlık hizmetleri, hastalık
raporları, personel mahremiyeti
hakkındaki her türlü yerel, ulusal ve
uluslararası gereklilikleri yerine getirme
yükümlülüğünüz olduğunuz gibi,
personelinizin çalışma saatlerinde hasta
olmasından da sorumlusunuzdur.

Bazı işletmeler, personellerinin dinlenme odalarının kullanımını sınırlandırıp çalışanların mola
zamanlarını değiştirerek personelin sosyal mesafe kurallarına uymasını sağlıyor. Böylece, dinlenme
odalarında aynı zamanda daha az kişi ortamı paylaşıyor.

Ancak, bazı işletmeler COVID-19 nedeniyle yaşanan personel işten çıkarmaları, yerel karantina
tedbirleri ve operasyonel maliyetlerini azaltmak için daha az personelle işleyişi sürdürme çabası
nedeniyle baskı altındalar.
Sorumlu bir işletme, personeli COVID-19 semptomları gösterdiği takdirde Dünya Sağlık Örgütü ve
yerel sağlık kuruluşlarının önerisine uygun olarak personelinin kendi evinde veya işletme lojmanında
gerekli karantina ve izolasyon prosedürlerini uygulandığından emin olur. Bu durum, bu konu
hakkındaki işçi yasalarını göz önünde bulundurmanız (daha detaylı bilgi için yasal sorumlulukların
üstünde yer alan bölüme bakınız) ve eğer böyle yasalar bulunduğunuz bölgede bulunmuyorsa,
personelinize işyerinde adil davranıldığından emin olmak sizin sorumluluğunuzdur.
Eğer personelinizi korona virüs semptomlarına karşı sağlık takibine aldıysanız, oluşturacağınız plan
dahilinde personelinizin izolasyon dönemlerinde adil bir muamele gördüğünden emin olmalısınız.
İzolasyonda olmak personeliniz için zorlu bir süreç olacağı için, kullandığınız sağlık tarama
metodlarının bilimsel verilere dayandığına emin olun. Bu konu hakkında daha fazla bilgiyi yerel sağlık
kuruluşlarından veya Dünya Sağlık Örgütünden edinebilirsiniz.
Eğer kullandığınız sağlık takip prosedürleri çalışanlarınızın kişisel verilerini paylaşmasını gerektiriyorsa,
personelinizin kişisel mahremiyetini korumak için gerekli önlemler almalısınız.
Ayrıca, COVID-19 semptomları göstermesine rağmen kendini rapor etmeyen ve başka çalışan ve
misafirlere bulaşma riskine neden olmuş bir personeli nasıl ele alacağınızı planlamanız gerekir.

Oluşturduğunuz planın ve içerdiği bilgilerin ilgisi olan her bireye iletilmesi ve
personelinizin uygun olarak eğitilmesi gerekmektedir. İşleyiş ile ilgili sorumlu kişi ve
yöneticilerin eğitimine ayrıca özen gösterilmelidir. Yeni getirilen kurallara nasıl
uyacakları ve çalışan personel, misafir ve tedarikçilerin bu plana uymalarını nasıl
sağlayacakları ile ilgili bilgilendirilmeleri gerekmektedir.
Muhtemelen, yeni oluşturacağınız bu idari planın içerisine mevcut disiplin, haksızlık ve
şikayet prosedürlerinizi dahil etmeniz veya bu prosedürlere atıfta bulunmanız
gerekebilir. Planınız bütün yerel yasa ve hukuki yükümlülüklerle uyumlu olmalıdır.
Aldığınız önlemler nedeniyle personelin çalışma molasının kesilmediğine veya
planlanmış öğünlerin atlanmadığına emin olunuz. Eğer yeni normal içerisinde eski mola
yöntemlerinde değişim olacaksa, personelinizin bunu kabul ettiğini ve yeni
düzenlemelerin yasalar ve hukuki gereksinimler ile uyumlu olduğundan emin olun.

Eğer personelden fazladan mesai yapılması bekleniyor ise, bunun ilgili yasalarla uyumlu
olması gerekmektedir. Böyle bir durumda, personelin fazladan çalıştığı mesailerin bedeli
gerektiği şekilde ödenmeli veya fazladan çalıştıkları zaman için izin verilmelidir.

İzolasyon, uzun süreli rahatsızlıklar, sağlık taramaları ve kişisel verilerin korunmasını ele
alan bir plan oluşturun veya eskiden var olan planı modifiye edin. Bu plan:
‒ Bütün gerekli yasa ve yükümlülüklere uymalı
‒ İnsan haklarını (mahremiyet hakkı dahil olmak üzere) korumalı ve ayrımcılığa yer
vermemeli
‒ Personelin COVID-19 semptomları göstermesi veya virüs bulaşması nedeniyle
misillemeyle karşılaşmadığından emin olmalı
‒ Bir personelin COVID-19 semptomları göstermesi veya testinin pozitif çıkması
sonucunda personelin ve yönetimin ne gibi bir prosedürü takip etmesi gerektiğini
açık bir şekilde dile getiriyor olmalı
‒ Maaş, sosyal güvence, ikramiye ve işe dönüş yöntemlerine açıklık getirmesi
gerekmektedir.
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Ruh sağlığı ve genel iyilik hali
Dünyanın farklı yerlerinde olmamıza rağmen hepimiz COVID-19 nedeniyle yeni zorluklarla karşı karşıyayız. Bu durumu göz önünde bulundurup personelinize gerekli desteği sağlamanızı öneririz.
Personelinizin karşılaşabileceği bazı zorluklar

Personelinize destek olmanızı sağlayabilecek bazı kaynaklar

COVID-19 yüzünden vefat etmiş bir yakının arkasından yas tutmak

Aşağıya bu konu hakkında küresel tavsiyeler ve bazı güvenilir İngiliz web sitelerinin linkini koyduk. Ancak, bulunduğunuz bölgedeki özel şartları
göz önünde bulundurarak alabileceğiniz her türlü yerel desteği almanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

COVID-19 belirtileri gösteren veya teşhisi konulmuş bir yakını adına kaygı duymak
Korona virüs kapmış bir kişiye bakmanın veya pandemi nedeniyle baş etmesi daha zor bir yakınına bakmanın
zorluğu
Kreş ve okullar kapalıyken çocuğuna bakmak zorunda olmak

Web Siteleri
Türkiye Psikiyatri Derneği (COVID-19 ve ruh sağlığı)
Dünya Sağlık Örgütü Halka Tavsiyeler (evde kalan bireyler içinde bilgilendirme bulunmaktadır)
Dünya Sağlık Örgütü ‘COVID-19 salgını sırasında akıl sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar’
İngiltere Akıl Sağlığı Organizasyonu ‘korona virüs salgını sırasında akıl sağlığınızla ilgilenmek’
İngiltere’nin Aklı ‘para ve akıl sağlığı’

Okulda, işte veya bir bakım merkezinde korona virüs kapma olasılığı olan bir yakını adına kaygı duymak
Hastane ve sağlık faturalarının ödenmesi
Aile bireylerinden biri hasta, izolasyonda veya işsiz ise geçim sıkıntısı nedeniyle stres olmak
Kendi işlerini hastalık, izolasyon veya işten çıkarma nedeniyle kaybederlerse oluşacak maddi sıkıntılar için
kaygı duymak
Bir pandemi dönemi içinde olmanın veya izolasyonda yaşıyor olmanın verdiği genel kaygı bozuklukları

Posterler, videolar ve bilgi grafikleri
Dünya Sağlık Örgütü ‘COVID-19 süresince stres yönetimi’ bilgi grafiği.
Dünya Sağlık Örgütü ‘COVID-19 süresince çocuklar için stres yönetimi’ bilgi grafiği.
Dünya Sağlık Örgütü ‘Korona virüs sürecinde korkuyla yüzleşirken nazik olun’ bilgi grafiği
Dünya Sağlık Örgütü ‘Korona virüs sürecinde toplumsal baskılarla yüzleşirken nazik olun’ bilgi grafiği
Dünya Sağlık Örgütü ‘Korona virüs sürecinde sevdiklerinize destek olurken nazik olun’ bilgi grafiği
Dünya Sağlık Örgütü ‘COVID-19 ve akıl sağlığı’ video
Diğer fikirler
Sizin için çalışan personelleriniz ile karşılaştıkları sorunlar hakkında konuştunuz mu? Bu sorunların neler olduğunu anladığınızdan emin misiniz?

Evde veya işyerinde izolasyonda olan veya hastalanmış kişilerin yokluğundan oluşan artan iş yükünün
oluşturduğu stres

Sizi ve iş verdiğiniz personelinizi bu dönemde destekleyebilecek yerel sosyal sorumluluk kuruluşları ve sağlık kuruluşları arayın.

Misafirlerin şikayetleri ve istismar edici davranışları

Personelinize konuştukları dilde yerel olarak ve internet üzerinden ulaşabilecekleri destek servislerinin listesini temin edin.

COVID-19 teşhisi konulmuş veya önlem kurallarına uymayan misafirlerin oluşturduğu korku ve endişe

Personelinize, bilgilerin gizli tutulacağı güvenli ve destekleyici bir ortamda iş arkadaşları ve yöneticileri ile konuşabilecekleri bir zaman tanıyın.

Evde çalışmaya uygun olmayan bir ortamda çalışmak (örneğin yeterli ofis alanının olmaması, okula gitmeyen
çocuklara bakmak zorunda kalmak)

Belirli bir günü veya haftayı personelinizin akıl sağlığı farkındalığı sağlaması için ayırın. Bu süre, personelinizin sorunları tespit etmek, yardım
istemek ve çözüm getirmek adına yeterli imkanlara sahip olduğundan emin olmakla beraber, personelinizin birbirine destek olmasını da sağlar.

COVID-19 ve sosyal veya kültürel gruplar hakkındaki algılamalar nedeniyle damgalanma veya ayrımcılık.

İş yerinizin bu süreçte çalışanlarınıza ve onların ailelerine yardımda bulunmak için oluşturabileceği bir bağış imkanı var mı? Yoksa, hangi yerel
organizasyonlar size bu konuda yardımcı olabilir?

Stres ile artan sigara ve alkol gibi bağımlılıklar
İzolasyonda olmaktan kaynaklanan kötü beslenme, yetersiz egzersiz ve uyku problemleri

Personelinizin stres seviyelerini düşürmek için sizin yapabileceğiniz düzenlemeler (esnek çalışma saatleri, tesiste bulunması gerekmeyen
personelin evden internet üzerinden çalışma imkanı) olup olmadığına bakın.
İş yeriniz çalışanlarını nasıl destekleyebilir? Çocuk bakım ve kreş hizmeti sağlayabilir misiniz? İşletmenin sahip olduğu ve bu dönemde işlevsel
olmayan imkanlar (misafir odaları, restoranlar, spor salonları gibi) personelinizi desteklemek için kullanılabilir mi?
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Toplum desteği
Travelife üyelerine yapılan bir ankette, üyelerin yüzde 62’si yerel topluluklarını
desteklemek konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi. Bu konu hakkında
sertifikasyon yükümlülükleri değişmemiş olsa da, aşağıdaki bölümde COVID-19’un
yerel toplum üzerinde oluşturduğu özel durumları ve konaklama işletmelerinin bu
konuda sağlayabilecekleri destek ve yardımları açıkladık.
Diğer Travelife kaynakları
Travelife üyeleri toplum katılımı ve destek hakkındaki kılavuza Member Zone’dan (Üye
Alanı) ulaşabilirler. Bu bilgileri Sürdürülebilirlik yazılımında (Sustainability Toolkit)
“Toplum” (“People”) başlığı altında bulabilirsiniz.

Travelife kontrol listesinin çok dilli sürümlerini görüntülemek için burayı tıklayın.
Toplum katılımı hakkındaki detaylı ihtiyaç ve destekler hakkında bilgilendirme Çevre
Yönetimi (politikalar ve raporlama) ve Toplum (toplum entegrasyonu) bölümünün
içinde bulunabilir. Buna ilaveten, parçası olduğunuz toplumun sorumlu bir ferdi olmak
sürdürülebilirlik açısından çok önemli bir yere sahip olduğu için bazı toplumsal
temalar, hayvan hakları, tedarikçiler ve çevresel yönetim bölümlerinin içinde
bulunabilir.
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COVID-19 nedeniyle bu konu hakkındaki sertifikasyon gereksinimleri değişmemiş olmasına rağmen, aşağıda belirttiğimiz üzere bulunduğumuz pandemi süreci yeni zorluklar getirdiği gibi yeni
olasılıklar da sunmaktadır.
COVID-19’un oluşturduğu zorluklar

Ekonomik kalkınma

Turizmin normalleşmesi

Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler COVID-19 kaynaklı seyahat kısıtlamaları, tedarik
sıkıntıları, artan bölgesel hastalıklar nedeniyle ekonomik olarak darbeye uğramıştır. Bazı
işletmeler hayatta kalamayacak diğerleri ise personel sayısını azaltma gibi maliyet düşürücü
önlemler alarak hayatta kalabilecek. Bu, dolaylı olarak işsizlik oranlarını yükseltip ekonomiye
zarar verecektir.

Dünyanın her bölgesi turist kaybı ile karşılaştı ve pek çok işletme turizmin ekonomiyi düzeltecek
ve işletmeleri ayakta tutacak rakamlara ulaşmasının ne zaman olacağıyla ilgili kaygı duyuyorlar.

Yükselen işsizlik oranları topluluğunuzda yaşayan insanlar için ekonomik zorlukları arttırarak
yoksulluk ve evsizlik oranlarını çoğaltabilir.

Savunmasız insanları
korumak ve kollamak

Ekonomik kriz ve bağışların azalmasıyla beraber yerel hayır kuruluşlarının bu insanlar
desteklemesi daha zor olabilir.
Bazı bölgelerde, okullar kapanmış ama ebeveynler çalışıyor olabilir. Bu durum, evde gözetim
altında olmayan çocukları risk altına koyabilir.

Fikirler
Fırsat bulduğunuz her imkanda yerel işletmeleri desteklemeniz hiç bu kadar önemli olmamıştı. Tedarik zincirinizi gözden geçirip,
yerel işletmelere ve küçük işletmelere geçiş yapabileceğiniz fırsatlar bulmaya çalışın.
Eğer kendi personel alımını gözden geçirirseniz, diğer şehirlerden/ülke dışından personel getirmeyi düşünmeden önce hem
yerel kişileri istihdam ederek hem de onlar için iyi kariyer fırsatları sunarak gelecekte alımları nasıl daha iyi yapabileceğinizi
düşünün. Bunun için yerel okul ve çıraklık eğitimi veren organizasyonlarla iletişime geçebilir ve iş deneyimi olmayan kişilerin
eğitilmesini iyileştirebilir ve geliştirebilirsiniz. Hükümetinizin veya bir STK'nın bunu yapan işletmeler için finansman sağladığını
görebilirsiniz. Çok fazla personeliniz olduğu için şu anda gerçekçi görünmese bile, bunu uzun vadeli planlamada düşünmenizi
öneririz.
Turistlerin sizin bölgenize güvenli dönüşünü sağlamak için diğer işletmeler ve yerel organizasyonlarla nasıl çalışabilirsiniz?
Topluluğunuzda COVID-19 öncesi turizm hakkında kaygılar var mıydı? İnsanların bu endişelerini gözden geçirip dinlediniz mi?
Pandemi süreci bittiğinde turizm endüstrisinin yeniden inşa edilmesine nasıl yardımcı olabileceğinizi düşündünüz mü?
İhtiyacı olan bireylere bağış yapabileceğiniz gıda ve diğer malzeme/erzağınız var mı? Normalde çöpe atılacak ürünlerin ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılarak tekrar kullanımı ve gıda israfının önlenmesi çevre için olumlu bir yarar sağlar.
Oteliniz kapalı veya düşük kapasite dolulukta ise ihtiyaç sahiplerine konaklama imkanı sunabilir misiniz? Peki ya ihtiyaç
sahiplerine faydası olacak ancak pandemi süresinde kullanmadığınız diğer olanaklar?
Yerel destek planlarınızı yaparken, ihtiyaç sahibi çocukların korunması ve kollanmasını da göz önünde bulundurun. Bu çocuklara
yardımcı olan yerel okul ve kreş gibi organizasyonları nasıl destekleyebilirsiniz?
Çevrenizde var olan ihtiyaç sahibi insanları destekleyen hayır kuruluşlarına başka hangi yönlerden destek olabilirsiniz?
Çocuk bakımı, yaşlı bakımı veya hasta bakımı ile sorun yaşayan kendi personelinize nasıl destek olabilirsiniz?

Çevreyi önemsemek

Bazı ülkeler COVID-19’dan dolayı artan atık miktarları nedeniyle atık yönetimi ve su
servislerinde altyapı sorunlarıyla karşılaşıyor.
Normalde kumsal temizliği gibi şeyler yapan bireyler, sağlık endişeleri, sosyal mesafe kuralları
ve karantinalar nedeniyle artık bunu yerine getiremiyor.

Çevrede bulunan sokak hayvanları bölgeyi ziyaret eden ve onları besleyen turistlerin azalması ve
yerel toplumun evde kalması nedeniyle açıkta kalıp normalden daha fazla açlık çekiyor olabilir.

Çevrenizde bulunan
hayvanların refah
durumu

At ve deve gibi çalıştırılan hayvanlar turizmin azalmasının oluşturduğu ekonomik zorluklar
nedeniyle yeterli düzeyde beslenmiyor veya bakılmıyor olabilir.
Kafese konmuş ve gösteri endüstrisinde kullanılan şov hayvanları da benzer bir durumda
olabilir.
Pandeminin oluşturduğu ekonomik zorluklar ve hastalıklar nedeniyle evcil, çiftlik ve koşum
hayvanlarını terk eden hayvan sahipleri bulunabilir.

İşyerinizin yerel altyapı sorunlarına ve çevre kirliliğine neden olmaması sertifikasyon yükümlülüklerinden biri olmasına rağmen,
emin olmak adına kendi işletmenizin uygulamalarını bir daha gözden geçirmenizi öneririz.
Eğer yakın civarınızdaki bir bölge çevre kirliliğinden muzdarip ise, gerekli virüs bulaşma önlemlerini alarak bu alanı temizleme
kampanyası başlatabilir misiniz?
Bu sorunlarla başa çıkmak için, işletme olarak gücünüzü, yerel yetkililerin dikkatini bu soruna çekip onların çözüm getirmesi için
kullanır mısınız?
Çevrenizdeki hayvanları korumak ve kollamak için ne yapabilirsiniz? Bu konuda nasıl fark yaratabileceğinizi öğrenmek adına
yerel hayvanları koruma organizasyonları ve hayvan sağlığı uzmanlarından destek almanızı öneririz. Oluşturabileceğiniz sosyal
farkındalık kampanyaları ve personelinizi hayvan evlatlık edinmeleri için yönlendirerek bu konuda para harcamadan fark
yaratabilirsiniz.
Mümkünse yerel hayvan barınaklarına ve hayvanları koruma derneklerine battaniye ve gıda gibi yardımlarda bulunabilirsiniz.
Kapalı olan bazı oteller, tesislerini bu tip hayvanlara geçici barınak sağlamak için kullanabilirler.
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Kapalı olan işletmeler
için tavsiye ve ipuçları

Önemli!

Bu bilgiler, işletmenizde COVID-19 salgını veya salgın şüphesi durumunda son tahlilde
dikkate alınmamalıdır. Bu gibi durumlarda, hazırda bulunan sağlık ve güvenlik
protokollerine ve yerel sağlık kuruluşlarının, Dünya Sağlık Örgütünün ve devletinizin
sağladığı tavsiyelere uymalısınız.

Travelife’ın oluşturduğu COVID-19 anketinde, üyelerin yüzde 36’sı COVID-19 nedeniyle
geçici olarak kapanmış işletmelerinin sürdürülebilirlik yönetimini nasıl yapacakları
hakkında desteğe ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu süreç içinde sertifikasyon statünüzü
korumak adına bütün gereklilikleri yerine getirmekle yükümlü olsanız da, aşağıdaki
bölümde tesisinizde çok az sayıda çalışan personel olması ve kalan misafir olmamasını
da göz önünde bulundurarak bilgilendirme yaptık. Bu bölüm sertifikasyon gereklilikleri
hakkında bilgi vermeyecektir. Onun yerine, bu konu hakkında önemli olabilecek
alanlara odaklandık.
Bu kılavuzu okurken, yapılanların kaydını tutmanız ve işletmeniz kapalı olduğu sürece
sürdürülmesi gerekli olan bakım gerekliliklerini belirlemeniz faydalı olacaktır.
İhtiyaçlarınızın farkına varmak size ileride geri açılış sürecinde yardımcı olabileceği gibi
işletmenizin ihtiyaçlarını periyodik olarak kontrol etmenizi sağlayabilir.
İşletmeniz kapalı olsa bile enerji, su, kimyasal kullanımının ve atık miktarlarının kaydını
tutarak sertifikasyon gerekliliklerine uymak ile yükümlüsünüz. Elde ettiğiniz bu bilgiler
COVID-19’un
işletmenizin
çevresel
performansına
olan
etkisi
hakkında
değerlendirmenize yardımcı ve daha sonra alacağınız kararlar için yararlı olabilir.
Diğer Travelife Kaynakları
Travelife üyeleri, Travelife sertifikasyon standartlarına uygun enerji, su, kimyasal ve atık
kayıt şablonlarının da bulunduğu detaylı kılavuza Member Zone’dan (Üye Alanı)
ulaşabilir.
Travelife kontrol listesinin çok dilli sürümlerini görüntülemek için burayı tıklayın.
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Kullanım gerektirmeyen ekipmanlarınızı enerji tasarrufu yapabilmek adına kapatınız veya daha az kullanılacak ekipmanların çevreye olan negatif etkisini azaltın.
İşletmenizin kapalı bulunduğu zaman içinde, enerji, su ve kimyasal madde tüketen herhangi bir ekipmanı kapalı tutunuz ve düzenli olarak bakım gerekliliklerini yerine getiriniz. Operasyon maliyetini ve çevreye
zararınızı azaltmak adına, işletmenin dolaşılmasını ve hangi ekipmanların kapatabileceğini veya ayarlama yapılabileceğini belirlemenizi öneririz.
Ekipmanları kapalı bulundurmak

Tasarruf yaparken optimal kullanım

Tüketimi azaltma

İşletmenizin kapalı olması durumunda, misafir odalarında,
SPA’larda, spor salonlarında, iş merkezlerinde ve restoranlarda
ihtiyaç duymayacağınız bir çok ekipman olması olasıdır.

İşletmenizin kapalı olması durumunda bile, azda
olsa su soğutucusu ve buzdolabı gibi ekipmanlara
ihtiyaç duyacak olan çalışan personelinizin olması
olasıdır. Bu gibi ekipmanları maliyet etkin olarak
kullanmanın yollarını bulmaya çalışın.

Örneğin, tesisinizde bulunan sensör ve zamanlayıcıları veya bahçenizdeki
bitkilerin su ihtiyacını karşılanması gibi nedenlerden dolayı bazı ekipmanları
operasyonel nedenlerden dolayı kapatmanız mümkün olmayabilir.

Bu ekipmanları kapatır, korur ve saklarken üretici talimatlarını
uygularken aynı zamanda gerekli sağlık ve güvenlik protokol ve
yasalara uyulmasını öneririz.

Öneriler

Ekipmanları kapatmadan önce, bunun herhangi bir sağlık ve
güvenlik tehlikesi oluşturmadığından emin olun. Örneğin, güvenlik
çalışanlarınız için akşamları yeterli ışık olduğundan, yangın
alarmlarının ve sprink sisteminin çalışır durumda olduğundan ve
güvenlik sistemlerinin açık olduğundan emin olunuz.

Örneğin, üç adet su soğutucusu yerine bir tane
çalıştırın veya birden fazla olan lavaboların sayısını
teke düşürerek, kullanılmayan lavabolardaki
aydınlatma ve diğer tip ekipmanları kapalı
bulundurun.

! Bazı elektronik eşyalar kapalı görünseler bile aslında uyku veya
bekleme modundadır. Bu, özellikle bilgisayar, yazıcı ve
televizyonlarda yaşanarak gereksiz elektrik israfına neden olabilir.
Bu durumdan kaçınmak için özellikle ekipmanlarınızı kontrol
etmenizi ve üretici talimatlarına uygun olarak tamamen
kapatmanızı öneriyoruz.

Bu gibi durumlarda, bu sensör ve zamanlayıcıların kullanım zamanlarını
değiştirerek ve kullanımını belirli bölgelerden keserek operasyonel
masrafları ve çevreye olan zararı azaltabilirsiniz.
Örneğin, susuzluk nedeniyle kurumuş çim kısa zamanda yine büyüyebilir.
Çimli alandaki sulama sistemini kapatıp, bahçenizde su ihtiyacı olan
bitkilerin sistemini açık bırakabilirsiniz.
Aynı zamanda, klimaların sıcaklık değerlerini sabit bir ısıya ayarlayarak daha
az enerji kullanabilirsiniz.
Normal sağlık ve güvenlik protokollerini uygularken havuzda ve çamaşır
yıkamada daha az kimyasal kullanımına ihtiyacınız olduğunu fark edebilir
veya daha çevre dostu kimyasalların kullanımına geçebilirsiniz.

Aydınlatmalar

Dinlenme odaları ve banyolardaki aydınlatmalar

Sulama

Elektronikler (Televizyon, projeksiyon, satış noktası ekipmanları ve
yatak başı saatler)

Isıtma ve soğutma sistemleri (klima gibi)

Isıtma ve soğutma sistemleri (klima)

Otomatlar ve su soğutucuları

Su ısıtma

Buzdolapları

Buzdolapları

Otoparklardaki aydınlatmalar

Aydınlatmalar

Bulaşık ve çamaşır makinesi gibi temizlik
ekipmanları

Havuz ve jakuziler

Isıtma ve soğutma sistemleri (klimalar)
Temizlenmiş ve boşaltılmış buzdolapları
Egzersiz ve spor aletleri

Genel
ekipmanlar/bölgeler

.

Kuaför ve SPA ekipmanları (özellikle saunalar)
Otomatlar ve su soğutucuları
Bahçe sulama sistemleri
Su fıskiyesi ve çeşme gibi sistemler
Havuzları ve jakuzileri ısıtmak için kullanılan ekipmanlar (işletmenin
kapalı bulunduğu zaman içinde bunların özellikle bakımının
yapıldığına ve boşaltıldığına emin olunuz)
Bulaşık ve çamaşır makinesi gibi temizlik ekipmanları
Su ısıtıcıları
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Atık, kirlilik ve bakım
Katı atıklar

Gıda israfında özel olarak dikkat edilmesi gereken noktalar

Kimyasallar

Bu dönemdeki atık üretiminiz çok büyük bir oranda azalmış olacak olsa da,
tesisinizde üretilen atıkların yasal gerekliliklere uyarak ayrıştırılmasına ve takibine
devam etmeniz ve yasalara uygun bir şekilde geri kazanımını veya bertarafını
sağlamanız, çevre kirliliğine neden olmamanızı sağlar.

Bu dönemde, stoklarda bulunan yiyecek ve içecek ürünlerinin kontrolünü
sağlamak ve işletmeniz açılana kadar miadı geçecek ürünlerin israf
edilmesini engelleyecek adımlar atmanız çok önemli. Bu:
‒ Miadı yakın veya geçecek ürünleri çevrenizde bulunan insanlara
bağışlamayı
‒ Elinizde bulunan gıdaları yerel çiftçilere hayvan yemi veya kompost
olarak kullanılmak üzere bağışlamanızı
‒ Kalan gıda artıklarınızı kompost etmenin yollarını bulmayı ve en son
çare olarak çöpe atılmasını içerebilir.

Zararlı kimyasallardan korunmak ve çevre risklerini azaltmak adına
stoklarda bulunan kimyasalların kaplarının iyi durumda olduğunu,
miatlarının geçmediğini ve koruyucu ekipmanların çalışır durumda
olduğunu periyodik olarak kontrol edin.

Eğer bulunduğunuz bölgedeki atık toplama servisleri sekteye uğradı ise (atık
toplama sıklığı azalmış veya topladıkları atıkların yönetimini yeterince
yapamıyorlarsa), bu servisler yeniden başlatılana kadar bu atıkların güvenli bir
şekilde saklanacağı bir çözüm bulmanızı öneririz.
Oluşacak atıkların kontrolünü sağlamak adına tedarikçilere verilmiş olan
siparişlerinizi gözden geçirerek ihtiyaç dışı olanların miktarlarını azaltabilir veya
askıya alabilirsiniz.
Tesisinizin çevresinde kalan alanları gözden geçirerek, işletmenizin atık yönetimi
sürecinde çevre kirliliğine neden olmadığından emin olun. Eğer emin
olamıyorsanız, işletmeden çıkan atıkların tesisinizin etrafında kirliliğine neden
olmaması için gerekli adımları atın.

Yiyecek ve içecek tedarikçilerine vermiş olduğunuz siparişlerinizi yeni
koşulları göz önünde bulundurup değerlendirin ve bu siparişleri erteleyerek
ya da azaltarak gıda israfından kaçının.
Gıda stoklarınızı değerlendirirken mutfak ve yiyecek/içecek depoları
haricinde misafir minibarlarını ve otomatları kontrol etmeyi unutmayın.

Kimyasalların sızma ve saçılma riskine karşı, ürünlerin bulunduğu
alanların güvenli bir şekilde kapatılıp emniyet altına alındığından emin
olun. İşletmenizin kapalı olması, olası bir kimyasal sızma tehlikesinin
daha geç fark edilmesine neden olabilir.
İşletmenizde hala çalışan personelin bu tip kimyasalların nasıl güvenli bir
biçimde kullanıldığını ve atılacağını bildiğinden emin olun. Bu işlemler,
gerekli yasa ve yönetmeliklere uygun olarak yapılmalıdır.
Eğer yerleşim yerinizde bulunan atık toplama servislerinde aksaklıklar
yaşanıyorsa (yerel belediyelerin periyodik atık alımını ve işlemini
durdurması gibi) bu atık toplama servisleri eskisi gibi devam edene
kadar, çevreye zararlı atıkların (içinde zararlı kimyasalların bulunduğu
kaplarda dahil) güvenli bir şekilde izole etmenin bir yolunu bulmalısınız.
Kimyasal saklama alanlarınızdan oluşabilecek ve çevrenizdeki insan ve
hayvanlara zarar verip, suyu (deniz suyu da dahil) ve toprağı
kirlenmesine yol açacak bir sızıntının mümkün olmadığından emin olun.
İşletmeniz kapandığı zaman yapacağınız düzenli güvenlik ve emniyet
kontrollerinin arasına bu tip kimyasal saklama alanların kontrolünü de
eklemeyi unutmayın.

Genel ekipman muhafazası ve bakımı

Su temini ve borular

Atıksu

Klima sistemleri ve güneş enerji panelleri azami performanslarını koruyabilmek
ve uzun süreli hasar risklerini ortadan kaldırmak adına düzenli olarak
temizlenmeye ve bakımlarının yapımına ihtiyaç duyar.

İşletmenizin kapandığı zaman yapacağınız düzenli güvenlik ve emniyet
kontrolleri sırasında sızıntılara karşı boru, çeşme, tuvalet ve pisuvarları da
kontrol etmeyi unutmayın.

İşletmeniz normalden çok daha az miktarlarda su tüketiyor olmasına
rağmen gerekli yasa ve yönetmeliklere uymakla yükümlüsünüz.

Dış mekanlarda bulunan ekipmanların üzerinde birikebilecek toza dikkat edin ve
buna karşı düzenli bir temizlik programı hazırlayın.

Sıcak su borularında bulunan izolasyonların durumunu da kontrol edip
sorun olması dahilinde en kısa sürede düzeltin.

Eğer işletmenizin bakım işlemleri için sözleşmeli şirketlerle çalışıyorsa ve bu
şirketler COVID-19 nedeniyle hizmetlerine ara verdiyse, gelebilecekleri en yakın
zaman için randevu almaya çalışın. Bu dönemde, ekipmanların geçici temizliği
hakkında bilgi ve yönergeler edinmek için üretici firmalara iletişime geçin.

Boş bulunan misafir odaları ve mutfaklar bu tip kontrol prosedürlerini ve
tamir işlemlerini misafirleri rahatsız etmeden gerçekleşmek için çok
uygundur. Bu:
‒ Su akış hızın kontrolünü ve su akışını kısıtlayan eskimiş ekipmanların
değiştirilmesini
‒ Tuvalet rezervuarlarını kontrol edip gerekli tamirlerin yapılmasını
‒ Lavabo altı ve tavanda bulunan ve normal işleyiş sürecinde ulaşılması
güç olan boruların sızdırma riskine karşı kontrol edilmesini kapsayabilir.

İşletmenizin kapalı bulunduğu süre boyunca buzdolabı, çamaşır ve bulaşık
makinesi gibi ekipmanlar kullanılmamış olmalarına rağmen motorlarında kir ve
toz birikimi yaşanabilir. Bunun için düzenli bir temizlik ve bakım programı
uygulanmalıdır.
Buzdolabı ve klima gibi ozon tabakasını delici madde içeren ekipmanların çevre
kirliliğini azaltmak adına düzenli olarak yetkili servis tarafından bakımları
yapılmalıdır.

Çalışan personelin azalması nedeniyle su sistemlerinin yönetimi,
gerektiği gibi kontrolü ve bakımı yapılmıyor olabilir. Bu sorunu, düzenli
bir kontrol programı hazırlayarak ve oluşan sorunları ivedilikle çözerek
aşabilirsiniz.
Aşırı yağmur sonrası işletmenizde yaptığınız kontrollere özen göstererek
yağmur suyu drenaj sistemlerinizin iyi durumda olduğundan ve
giderlerde birikinti olmadığından emin olun.
İşletmeniz kapandığı zaman yapacağınız düzenli güvenlik ve emniyet
kontrollerine su oluklarının, boruların ve giderlerin kontrolünü de
eklemeyi unutmayın.

Legionella hastalığı önlemleri gibi su güvenlik protokollerinin yerinde
olduğundan ve sürdürüldüğünden emin olun.
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Diğer dikkat edilmesi gereken noktalar
Yaban hayatı ve hayvan refahı

Çalışanlarınız

Toplumunuz

İşletmeniz, ziyaret edenlerin azalmasından dolayı tesisinize gelen yaban
hayvanlarında artış yaşayabilirsiniz. Bu hayvanların güvenliğini ve
refahını korumak adına aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:
‒ Hayvanların girip kapalı kalıp çıkamayacakları alanları kapalı tutarak
girişlerini engelleyebilir
‒ Hayvanların dış alanda bulunan havuz ve suyun bulunduğu diğer
alanlarda boğulmasını önleyecek yolları araştırabilir
‒ Hayvanların girebileceği gıda ve kimyasal depolarınızı emniyete
alabilir (böylece kendilerine zarar verecek kimyasalları tüketemezler)
‒ İşletmenizin kapandığı zaman yapacağınız düzenli güvenlik ve
emniyet kontrolleri sırasında, tesisinizi kapalı kalmış veya sıkıntılı
durumdaki hayvanlara karşıda kontrolü sağlayabilirsiniz.

Bazı ülkelerde, COVID-19 nedeniyle işçi ve insan hakları yasalarında
değişiklikler yapılmıştır. Bu tip değişikliklerin olması durumunda yeni
yasaların sizi nasıl etkilediğini öğrenmek ve işletmeniz kapalı olsa bile
gerekli işlevsel değişiklikleri yapmak sizin sorumluluğunuzdur.
Özellikle dikkat edilmesi gereken alanlar aşağıda sıralanmıştır:
‒ Hasta izinleri
‒ COVID-19 belirtileri göstermesi veya korona virüs teşhisi konulmuş
biriyle temasa geçmesi sonucu personelin izolasyonda kalmak zorunda
olması
‒ Ücretli veya ücretsiz izinler
‒ İhtiyaç olmadığı için işten çıkarılmak veya işletme kapandığı için yaşanan
iş kaybı

Pek çok yerel işletmeler, özellikle küçük işletmeler COVID-19 ve turizmin
azalması nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşıyor olacak. Bu işletmeleri
desteklemeniz hiç bu kadar önemli olmamıştı. İşletmenizin tedarikçilerini
gözden geçirip, geri açıldığınızda olabildiğince bu tip yerel ve küçük işletmeleri
destekleyebileceğiniz fırsatlar bulmaya çalışın.

Eğer normalde çevrenizdeki sokak kedi ve köpeklerinin temel bakımını
üstleniyor ancak bu dönemde bu sorumluluğu üstlenmiyorsanız bu
durum hayvanları sıkıntılı bir duruma sokabilir. Çevredeki hayvanların
bu dönemde bakıldığından emin olmak istiyorsanız yerel hayvan sever
kuruluşlarına danışarak bir çözüm yolu üretebilirsiniz.

İşletmenize çalışmak için gelmesi beklenen personelin korona virüs
kapmasını engellemek için personelinizi desteklemeli ve gerekli önlemleri
almalısınız. Bunlar:
‒ Çalışma alanınızı sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak
düzenlemeyi
‒ Kişisel korunma ekipmanları sağlamayı
‒ Çalışma alanlarında olduğu gibi mutfak ve asansörler gibi toplu
kullanılan alanlarda yüzeysel bulaşma riskini ortadan kaldırmayı
‒ Bilgilendirici yazılar ve eğitimleri sağlamayı
‒ Evden işe gelirken oluşan riskleri kapsayabilir

Eğer işletmeniz normalde tesis dışı esir edilmiş ve çalışan hayvanları
kapsayan aktivitelerin içinde ise bu dönem işletmenizden giden
ziyaretçilerin azalmasının bu hayvanların bakımı üzerine oluşturabileceği
etkiyi düşünün. Bu konu hakkında atacağınız her adım güvenilir bir
hayvan yardım kuruluşu tarafından yönlendirilmelidir.
İşletmenizde bakılan her türlü hayvan için gerekli bakım ve ihtiyaçlarının
düzenli sağlandığından emin olmalısınız. Bu konu hakkında daha fazla
rehberliğe ihtiyacınız varsa hayvan refahı veya sağlığı uzmanlarından
yardım alabilirsiniz.

Doğal hayatı koruma alanlarının yakınlarında bulunan işletmeler sınırlı
turizm sürecinde yerel organizasyonlara nasıl destek olabileceklerini ve
bu alanların korunmasına nasıl yardımcı olabileceklerini düşünmelidir.
Örneğin kaçak avlanma girişimi veya yasadışı avcılık balıkçılık gibi.

Eğer personeliniz uzaktan çalışıyorsa aşağıdaki yöntemler ile onları uzaktan
destekleyebilirsiniz:
‒ Evlerinde işlerini gerektiği gibi yapmak için ihtiyaç duyacakları
ekipmanlara sahip olduklarından emin olmak
‒ Çocuk ve hasta bakımı gibi etkenleri göz önünde bulundurarak esnek
çalışma saatleri sağlamak
‒ İzolasyon sırasındaki bedensel ve ruhsal sağlıklarını göz önünde
bulundurmak
‒ Alabilecekleri korona virüs önlemlerini belirlemek
COVID-19, çalışanlarınıza sizin çözümleyebileceğiniz başka sorun ve
zorluklar doğurabilir. Bunlar ekonomik sorunlar, ölüm, yakınlarındaki bir
kişinin hastalanması, gelecekleri ve iş güvenceleri hakkında stres ve kaygı
duymak, pandeminin oluşturduğu genel kaygı ve evde olduğu gibi iş
yerinde de artan iş yükü olabilir.

İşletmeniz COVID-19 döneminden kurtulacağı zaman kullanacağınız uzun
vadeli personel işe alımı ve kalkınma planlarını oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Bu kapsamda, yerel halktan daha fazla personel alarak onlara anlamlı bir iş ve
kariyer kazanımı sağlayabilirsiniz. Bu tip iş gelişimi programlarını destekleyen
devletin veya sosyal dayanışma kuruluşlarının oluşturduğu program fonları
mevcut olabilir. Yerel insanlara daha fazla olanak tanımak adına işyerinde
eğitim ve çıraklık programları geliştirerek bu konuda yerel okul, teknik lise ve
üniversiteler ile çalışma fırsatları yakalayabilirsiniz.
Çevrenizdeki zor durumdaki insanlar pandemi ve artan işsizliğin oluşturduğu
yoksulluk nedeniyle daha güç zamanlar yaşıyor olabilir. Zor durumda olan bu
insanları para, gıda ve malzeme bağışları yaparak destek olma yolları
bulabilirsiniz. Eğer kendi sahip olduğunuz maddi imkanlar kısıtlıysa, yerel hayır
kuruluşlarının bu konuda sosyal farkındalığı artırmaya yönelik yaptığı
kampanyalara destek olarak ve hatta belki geçmişte misafiriniz olmuş
ziyaretçilerinizin desteklemesiyle bu kampanyalar için bağış toplayabilirsiniz.
Bazı bölgelerde, okulların kapanması durumunda, ebeveynleri çalışmak
zorunda olan ve gözetim altında olmayan çocuklar istismara açıktır.
İşletmenizin çocuk koruma politikalarını gözden geçirerek bu soruna çözüm
bulmaya çalışabilirsiniz. Ayrıca, işletmenize haberiniz olmadan girebilecek
gözetimsiz çocukların riskine karşı tesisinizi kontrol edebilirsiniz. Örneğin,
yalnız başına dolaşan çocuklar için havuzlar, tavan girişleri ve kimyasal saklama
depoları gibi alanlar risk yaratabilir. Böyle bir risk olduğunu düşünüyorsanız bu
alanların gerektiği şekilde korunduğundan emin olmalısınız.
Çevrede bulunan sokak hayvanları bölgeyi ziyaret eden ve onları besleyen
turistlerin azalması ve yerel toplumun evde kalması nedeniyle açıkta kalıp
normalden daha fazla açlık çekiyor olabilir. Çalışan, çiftlik ve esir hayvanlarda
benzer zorluklarla karşı karşıya olabilir ve sokağa terk edilen evcil hayvanlarda
artış yaşanabilir. Bu soruna çözüm getirmek istiyorsanız yerel hayvan koruma
dernekleriyle ve hayvan sağlığı uzmanlarıyla konuşup çevredeki hayvanlara
nasıl yardımcı olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.
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