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SAĞLIK EMNNİYET TALİMATI 

 

Sağlık konusunda, alınması gerekli tedbirler şunlardır: 

 

1. Bürolardaki havalandırma, aydınlatma ve ısıtma, mevsim ve çalışma özelliğine göre 

yapılmalıdır.  

2. Ellerde, kesik, yara, çatlak mevcut olduğunda, gerek çarpma ve gerekse mikrop 

kapma yoluyla yaraların genişlememesi için koruyucu işlemler ihmal edilmemelidir. 

3. Çeşitli zararlı böceklerin imha edilmesi için, gereken yerlerde ilaçlama yapılmalıdır. 

Ancak, personelin ilaçlamadan zarar görmemesi içinde tedbir alınmalıdır. 

4. Yemekhane, yemek kapları, yemek masaları ve diğer yemekhane malzemelerinin çok 

temiz bulunmasına dikkat ve itina gösterilmelidir. Bu bölgelerin görevli ve nöbetçi personelinin 

görevlerini tam olarak yapıp yapmadıkları, sık sık kontrol edilmelidir. 

5. İçme sularının içilebilir nitelikte bulunup bulunmadığı, periyodik olarak ve kuşku 

duyulan zamanlarda tahlil ettirilerek tespit edilmelidir. 

6. Yemek sağlayanlar aşağıdaki konularda denetlenmelidir. 

a. Yemek kazanları ve kaplar, her zaman kullanıldıktan sonra temizlenerek, kirli 

bırakılmamalıdır. 

b. Etler kullanılıncaya kadar buzdolaplarında bulundurulmalı, buzdolabı olmayan 

yerlerde yapılacak yemek durumuna göre etler kavrulmalı veya serin yerde tutulmalıdır. 

c. Toplu zehirlenme sebebini ortaya çıkarmak amacıyla her öğün yemekten alınan 

numuneler 24 saat saklanmalıdır. 

d. Yemek pişirme süresi, pişirme müddeti sonunda bekletilmeden dağıtılacak şekilde 

ayarlanmalıdır. Dağıtımda kullanılacak araçlar bu araca uygun olmalıdır. 

7. Fırınların mikrop barınağı olmasını önlemek için sık sık temizliği kontrol edilmelidir. 

8. Yemekhanenin ve mutfağın kapı ve pencereleri böcek ve sineklerin geçmesine engel 

olacak şekilde telli olmalıdır. 

9. Ekmeklerin taşınmasında madeni, PVC, brandalı kasalar kullanılmalıdır. 

10. Herkesin kendi çalıştığı iş sahasına ait sağlık koruma önlemlerini bilmesi ve 

sağlığını koruması gerekir. Kişisel temizlik esastır. 

11. Çöplerin konulduğu kapların, kapaklarının bulunması, düzenli olarak boşaltılması, 

ilaçlanması ve çöplerin sağa sola dağıtılmaması sağlanmalıdır. 

12. Bulaşıcı hastalıklardan korunmak için personelin aşılanması ihmal edilmemeli, 

bulaşıcı hastalığa yakalananlar tecrit edilerek hastalığın yayılması önlenmelidir. 

13. Sağlık ve sağlığın korunması için alınması gerekli önlemler konusunda uygun 

zamanlarda personele konferanslar verilmelidir. 

14. Yemekhanede çalışan personelin bu göreve başladıklarında ve müteakip her altı 

ayda bir portör muayeneleri yapılmalıdır 

15. Personelin kan grupları tespit edilmiş olmalıdır. 

Müessesemiz“ Sağlık Emniyet Talimatı” 15 maddeden müteşekkil olmak üzere 

hazırlanmıştır. 

 


