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Unutmayalım ki, bütün dünya önceden 
tahmin dahi edilemeyen bu pandemik-
ten kurtulmak için halen fikirler üret-
me aşamasındadır. Bu doküman, alına-
cak önlemler konusunda yol göstermek 
amacıyla tavsiye niteliğinde hazırlan-
mıştır ve yeni bulgulara, fikirlere göre 
yenilenecektir.

Her şeyden önce müşterilerimizi ve ça-
lışanlarımızı güvenli ve sağlıklı tutmak 
büyük önem taşımaktadır.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne yaptığımız 
başvuru sonrası Sağlık Bakanlığı’nın ya-
yınladığı rehber ve sektörümüze özel tav-
siyelerimiz bu broşürde yer almaktadır.

İstanbul Kuyumcular Odası web sayfası 
www.iko.org.tr’de konu ile ilgili hazır-
lanmış, ücretsiz indirebileceğiniz hazır 
posterler yer almaktadır. Hem müşte-
rilerinizi hem çalışanları korumak için 
bu uyarı posterlerini lütfen kullanınız.



TC Sağlık Bakanlığı COVID-19 Kapsamında 
Alınması Gereken Önlemler 

BU İŞ YERLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİ 
KORUMAYA YÖNELİK ÖNLEMLER
• Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve ko-
runma önlemleri hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

• Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri 
olan personel çalıştırılmamalıdır.

• Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes 
darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağ-
lık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

• Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, 
maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni 
maske takılırken ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalı-
dır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca 
su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlar-
da alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren 
sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

• Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her 
müşteriden sonra ellerini temizlemelidir.

• Müşteri ile 1 metre sosyal mesafenin korunamadığı takı, 
gözlük ya da aksesuar takılmasına yardım etme gibi du-
rumlarda çalışma öncesinde tıbbi maskeye ek olarak yüz 
koruyucu kullanılmalıdır.

• Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik 
sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. 
Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarı-
lacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden 
fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.



MÜŞTERİLERE YÖNELİK ÖNLEMLER
• Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış 
olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgi-
lendirmeyi okuması sağlanmalıdır.

• Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarında 
sosyal mesafeyi sağlamaları hususunda uyarılmalıdırlar.

• Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalı-
dır. Bu tip iş yerleri ve genel olarak toplum içinde kuralına 
uygun olarak bez maske takılması yeterlidir. Girişte maske-
si olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.

• Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya 
en az %70’lik alkol içeren kolonya ile ellerini ovalamalıdır. 

• Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere 
dokunmamalıdır.

• Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa 
süre kalması sağlanmalıdır.

ÇALIŞMA SÜRECİNE YÖNELİK ÖNLEMLER
• Maskesiz ve maskeyi uygun şekilde kullanmayan (burun 
ve ağız kapalı şekilde) kullanmayan müşteriler içeri alın-
mamalıdır.

• Çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekil-
de içeriye müşteri alınmalıdır. Bu kurala göre iş yeri kapa-
site bilgisi kapıya asılmalıdır.



• Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) uyul-
malı, sıra beklenmesi gereken her yerde (iç ve dış mekan da-
hil) mesafeler yer işaretleriyle belirlenmelidir.

• Sıra bekleyen müşteriler iş yeri dışında sosyal mesafe ku-
rallarına göre belirlenmiş işaretlerde beklemelidir.

• Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenmeli-
dir. Eşlik eden diğer kişiler dışarıda kalmalıdır.

• İş yerlerine misafir alınmamalıdır.

• İşyeri girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere 
alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren ko-
lonya bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu 
belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu olması 
sağlanmalıdır. İş yerine giren her müşterinin ellerini dezen-
fekte etmesi sağlanmalıdır.

• Deneme süresi mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. De-
nenen ürün alınmıyorsa ürüne zarar vermeyecek özellikte 
sabunlu suyla silinmelidir. 

• İKO tarafından detaylı hazırlanan dikkat edilecekler ektedir.

• Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. 
Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Bir-
leşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tara-
fından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.

• Personeli korumak için tezgâhlar ve müşteri alanı arasına 
geçici bir ayırıcı veya pencere yerleştirilmelidir.

• Kuyumcu ve mücevher mağazalarında bunun mümkün 
olmadığı durumlarda personel mutlaka yüz siperi kullan-
malıdır. İKO

• Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olma-
yan ödeme yapmaları istenmelidir. 



İŞ YERLERİNDE ORTAM DÜZENLENMESİ, 
HAVALANDIRILMASI, TEMİZLENMESİ 
• İş yerlerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.

• İş yerlerinin özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edil-
melidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezen-
feksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay 
bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) 
kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabi-
lir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfek-
tandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır 
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar 
klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle 
silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

• Çalışma tezgâhları, ekipmanları ve aletleri düzenli olarak 
temizlenmeli, %70’lik alkol ile dezenfekte edilmelidir.

• Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa 
hemen arkasından %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullan-
ması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve 
eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atmalı, ellerini en az 
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun 
olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanmalıdır.

• İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırıl-
ması sağlanmalıdır.

• Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin ha-
valandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde 



düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre 
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

• Varsa iş yeri lavabosu müşterilere kapalı olmalıdır. İş yeri 
lavabosu sık aralıklarla temizlenmelidir.

İstanbul Kuyumcular Odası COVID-19 
Kapsamında Alınması Gereken EK Önlemler

MAĞAZANIN SOYGUN VE GASPA KARŞI 
GÜVENLİĞİ
Mağazanıza maske ile girecek müşterilerin kameralarda 
kaydının bulunabilmesi için mağazaya girmeden önce;

MÜŞTERİ GÜVENİ
• Mağazanızda müşterilerin güvenle ve hijyenik alışveriş 
yaptıklarını hissetmeleri çok önemli. Bu nedenle, Sağlık 
Bakanlığı’nın hazırladığı tavsiyelere ek olarak hijyenle ilgi-
li uyduğunuz kuralları gösteren posterleri bulundurmanız 
etkili olacaktır.

v

Müşteri mağazaya girmeden 
kolonya ve ya dezenfektan 

ikramı ile ellerini dezenfekte 
etmesini sağlayın. Sosyal mesafeyi koruyun ve 

güvenlik için maskesini kulak 
arkasından tutarak açmasını 
rica edin.Mağazanın dışındaki güvenlik 

kamerasına bakmasını rica 
ederek kayıt alın. Böylece 

tehlike yaratacak durumlarda 
giren kişinin tanınmasını 

sağlayacaksınız. Maskesini aynı şekilde kulak 
arkası kusmından tutarak 
takmasını rica edin.

Tekrar kolonya ikramı ile 
ellerini dezenfekte ederek 

tam hijyeni sağlayın



www.iko.org.tr

• İKO tarafından https://www.iko.org.tr/ web sitesinde su-
nulan ücretsiz posterleri indirip bastırarak konuya verdiği-
niz önemi müşterilerinize de yansıtın.

• Servis masasında el mankeni- büst- yüzüklük bulundurun. 
Müşteriyi satın almayı düşündüğü mücevheri az sayıya indi-
rene kadar manken üzerinde satışa özendirin.

• Çalışma yüzeyleri her servisten sonra silinmelidir.

ALTIN VE MÜCEVHERLER İÇİN SERVİS 
SONRASI HİJYENİK TEMİZLEME
Uluslararası pek çok kurum ve gemoloji enstitüleriyle yap-
tığımız fikir alışverişi sonrası uygulanabilecek yöntemler şu 
şekildedir.

• Müşteriye sunduğunuz tüm ürünleri servis sonrası bol 
sıvı sabunlu sprey ile dezenfekte edin. Daha sonra sprey 
su ile durulamak, her iki tarafın da servis öncesi ve sonrası 
ellerini dezenfekte etmesi ile birlikte yeterli olacaktır. Bu 
müşteriye de güven verecektir. 

DİKKAT; Mercan, inci, renklendirme veya dolgu ile işlem 
görmüş zümrüt, kehribar, opal gibi taşlarda, foya’lı ürün-
lerde bunu uygulamayın. Bu çeşit taşları servis sırasın-
da el değmesinden korumak, ele almadan önce ve son-
ra elleri yıkamak alınabilecek önlemlerdendir. Altın ve 
mücevherlerin rodaj, foya, değerli taş gibi bileşenlerinin 
zarar görmemesi için alkol, deterjan gibi kuvvetli temiz-
leyiciler kullanmayın. 


