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ÖNSÖZ
İçişleri Bakanlığı tarafından CORONA VİRÜS (Kovid-19) salgınından; vatandaşları
korumak ve salgının yayılmasını önlemek nedeniyle BERBER, KUAFÖR ve GÜZELLİK
merkezleri için 21 Mart saat 18.00 Tarihi itibariyle getirilmiş olan yasak, Yine
Bakanlık tarafından yayınlanmış olan ikinci bir genelge ile11. Mayıs 2020 itibariyle
kaldırılmıştır.
11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayacak olan BERBERLER VE
KUAFÖRLERİN çalışma düzeni bundan böyle eskisi gibi olmayacaktır. Yayınlanmış
olan Genelgeye göre özet olarak işletmeler artık; 09.00-21.00 saatleri arasında
faaliyet yürütebilecek olan GÜZELLİK SALONLARI, KUAFÖRLER ve BERBERLER
ayrıca aşağıdaki kuralları uygulayacaklardır.
 Berber, güzellik salonu, kuaförlerde, müşterilere, randevu sistemiyle hizmet
sunumu esas olacak.
 Bu iş yerlerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacak, müşteriler
ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işleme göre müşteriler
maskeyi çıkarabilecek.
 Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce mutlaka müşterinin oturacağı,
temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her
işlem sonrası bu temizlik tekrarlanacak.
 Müşteriye hizmet esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna
başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacak, bu işlem
her müşteri için tekrarlanacak.
 Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük
gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı
malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacak.
 Müşteriye isterse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerin yanlarında
getirebilecekleri hususu randevu aşamasında bildirilecek.
 Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine
verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecek.
 Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı
makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere ise
devam edilebilecek.
 Ense fırçası kullanımı, dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla
yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle geçici süreliğine durdurulacak.
 Genelgede ayrıca, iş yerlerinin bulunduğu illerden başka illere giden berber,
güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış
kısıtlaması bulunan 24 ile giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile
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illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz
edilmesi şartı ile ) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilecektir.
Genelgede söz konusu kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi
Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.
Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak ve
konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.
Diğer taraftan; CORONA VİRÜSÜN İş Kazası Sayılması durumu söz konusudur.
Bu hususta, ülkemizdeki belki tek yargı kararı olan Yargıtay’ın 2019 yılında verdiği
emsal niteliğindeki karar CORONA VİRÜSÜNDE İş kazası sayılabileceğine emsal teşkil
etmektedir.
Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2018/5018 Esas ve 2019/2931 Karar sayılı İlamı ile
bir sigortalının 2009 yılında H1N1 (Domuz Gribi Virüsü) enfeksiyonu sonucunda
vefat etmesi sigortalının ölümü ile H1N1 virüsü arasındaki illiyet bağı nedeniyle İŞ
KAZASI SAYILMIŞTIR
Ülkemizdeki belki tek yargı kararı olan Yargıtay’ın 2019 yılında verdiği emsal
niteliğindeki kararda bir sigortalının 2009 yılında H1N1 (Domuz Gribi Virüsü)
enfeksiyonu sonucunda vefat etmesi sigortalının ölümü ile H1N1 virüsü arasındaki
illiyet bağı nedeniyle iş kazası sayılmıştır.
Bu vesile ile CORONA VİRÜS (Covid-19) pozitif vakalarında çalışanın ” işverenin
ihmali, kastı veya kusurunun” tespit edilmesi ve yargı kararlarıyla bunun iş kazası
kabul edilmesi halinde SGK RÜCU davaları yanında çalışanların maddi ve manevi
tazminat talepleri gündeme gelebilecektir.(SGK Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün 07.05.2020 Tarih ve 5852699 Sayılı Yazısı ile yayınlanmış 2020/12
Nolu Genelge ile, KORONA VİRÜS Vakası Bulaşıcı Hastalık olarak kabul edilmiştir.)
(Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, 2018/5018 Esas ve 2019/2931 Karar sayılı İlam)
Bu yaklaşım içerisinde; 6331 Sayılı Yasa ve ilgili Mevzuat çerçevesinde,
İşverenlerin işyerlerinde ve işin işleyişi sırasında KORONA VİRÜS (Covid-19)
maruziyetini önleyecek iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri almaları işçilere Covid-19 ve
genel İş sağlığı ve Güvenliği (İSG )eğitimlerini aldırmaları, genel İş Sağlığı ve
güvenliği mevzuatı ile Sağlık Bakanlığı tarafından CORONA VİRÜS ’ten korunma
amacıyla İşverenler için getirmiş olduğu ilave korumaya yönelik önlemlerine
uymaları olası bir Hastalığın önüne geçecektir.
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Bu bağlamda; önümüzdeki yıllarda KORONA VİRÜS kapsamında ÇALIŞAN,
İŞVEREN ve hatta MÜŞTERİ arasında çok sayıda anlaşmazlık ve uyuşmazlık olacağını
düşünüyoruz. Ortaya çıkabilecek bu tür uyuşmazlıklarda, Covid-19’un İŞ KAZASI
VEYA MESLEK HASTALIĞI kabul edilip edilmeyeceği veya işverenin sorumluluğunun
ne olacağı “her bir olayın özelliklerine göre” değerlendirilmesi gerekecektir.
KORONA VİRÜS pozitif nedeniyle gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almış
işverenlerin sorumluluğunu olmayacağını düşünmekteyiz
Bizde bu vesile ile kendilerine aramıza yeniden “ HOŞ GELDİNİZ” “ İYİKİ
VARSINIZ” Diyerek, CORONA VİRÜS nedeniyle bir daha gündeme gelen KUAFÖR,
BERBER ve GÜZELLLİK SALONLARINDA uygulanması gereken İş SAĞLIĞI ve
Güvenliği Tedbirlerini ortaya koyarak, kendileri için, ileride doğabilecek yasal
yaptırımlardan korumak adına bir katkıda bulunmak istedik.
Bir katkımız olursa ne mutlu bize
Dr. İbrahim OĞUR
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
E. Baş İş Müfettişi
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AMAÇ
Kuaför salonları genel olarak bakım yaptırmak beklentisiyle gelen müşteriler için
rahat ve muhabbet ortamlarıdır. Bununla birlikte çok az müşteri kuaför salonunun
ciddi riskler doğurabileceğinin bilincindedir. 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı sayılı
Resmi Gazete `de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliğine göre, KUAFÖR/BERBER/GÜZELLİK SALONLARI
“TEHLİKELİ” sınıfta yer almakta olup bu işyerlerinde; iş güvenliği uzmanı ve işyeri
hekimi görevlendirilmesi veya ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden bu hizmetin
temin edilmesi gerekmektedir. İşverenler “işyerlerinin risk değerlendirmesini
yaptırmak zorundadırlar
Tüm işyerlerinde olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini anlamak ve
bunların üstesinden gelebilmek için öncelikle iş yerindeki tehlikeleri tanımlamak ve
bunları ortaya çıkma ihtimaliyle ilişkilendirmek gerekir. Daha sonra uygun önleme
önlemleri önerilmeli ve uygulanmalıdır.
Bu Rehberin hazırlanış amacı Kuaför ve Berber işletmelerinde meydana
gelebilecek CORONA VİRÜS COVİD -19 olgusu BERBER ve KUAFÖRLERİN Yaptıkları
iş nedeniyle maruz SAĞLIK olgularını gözden geçirmek ve tespit etmektir.
Nedeniyle, hem önleme ve kontrol standartları sağlamaktır.
KORONA VİRÜSÜ insanda insana solunum yoluyla, hapşırma, öksürme, tıksırma
yoluyla dışarıya saçılan solunun salgılarıyla damlacık yoluyla bulaşan bir virüstür. 2
İLA 14 GÜN bir kuluçka yani, bekleme süresi vardır. Vakaların büyük çoğunluğunda
yüksek ateş ve daha sonra solunum problemleri ortaya çıkmaktadır. Ciddi Vakalarda
da zatürreye ve onun arkasından ciddi akciğer yetersizliğine neden olarak ölüme
neden olabiliyor.
Her gün yüzlerce kişinin kullandığı kuaför ve berberler tedbir alınmaz ise,
Korona Virüsünün yayılabileceği en yüksek potansiyel grup içerisinde yer
almaktadır. KUAFÖRLÜK VE BERBERLİK Endüstrisi İnsanla temas içerisinde olan bir
meslek olduğu için, bir berber ve kuaförün temas halinde olduğu insanlardan
alacağı bu virüsü diğer müşterilerine bulaştırmasını önlemek için iyi bir HİJYEN
uygulamasını tatbik etmesi gerekmektedir.
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Kuaförlük ve Berberlik Sektörü AZ TEHLİKELİ İşler Sınıfında yer almasına rağmen,
bu meslek endüstrisi tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde SPOR, SAĞLIK,
KÜLTÜR SANAT ve EĞİTİM Sektörleri gibi önlem alınmazsa, bu virüsün yayılması
için potansiyel bir grup içerisinde yer almaktadır. KUAFÖR ve BERBERLER
müşterileri ile temas halinde oldukları için başta CORONA VİRÜSÜ olmak üzere
birçok Hastalık ve Enfeksiyonun oluşması ve yayılmasında etken olabilmektedir.
KUAFÖR, BERBER ve GÜZELLİK salonlarında karşılaşılan başlıca riskler dokuz
kategoriye ayrılabilir. Bu noktada risklerin tanımlanması ve gerekli tedbirler detaylı
olarak vurgulanmıştır. Bu Riskler:
1. Ergonomik riskler
2. Kimyasal riskler
3. Biyolojik riskler-hijyen
4. Fiziksel riskler (Termal Konfor, Gürültü, Aydınlatma)
5. Elektriksel riskleri
6. Kayma, tökezleme ve düşme riskleri
7. Yanıklar ve kesikleri
8. Yangın riski
9. Psikososyal Riskler

KUAFÖR VE BERBERLERDE SAĞLIK RİSKLERİ
Karşılaşılacak Sağlık Risklerini aşağıda başlıklar altında toplayabiliriz.





Başta COVİD-19 Korona Virüsü,
Hepatit B, hepatit C gibi enfeksiyonları
Mantarlar
Saç biti, Uyuz gibi Çok hücreli asalaklar

Bir kuaför veya berber, temas, hapşırık ve solunum yoluyla CORONA VİRİSÜN
Geçmesinde rol oynayabileceği gibi, bunun dışında, Kan yoluyla bulaşan bir virüsü
(HIV, HEPATİT B veya HEPATİT C) de makasla, bir sonraki müşteriyi veya kuaförü
önlemler alınmaz ve ortam uygunsa risk altına sokabilir
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CORONA VİRÜS ve DİĞER ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ
6331 Sayılı Yasamız ve ilgili mevzuat uyarınca, KUAFÖR ve BERBERLEDE Çalışan
tüm personel ve müşterilerinin sağlığının korunması KUAFÖR ve BERBER Endüstrisi
işletme sahibi veya Yöneticilerinin sorumluluğundadır.
Bu hususta ne yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından
uygulamaya konulmuş, Yönetmelik ve Kontrol Rehberleri ile açıklanmıştır.
BU REHBERDE; Biz CORONA VİRÜSÜN Nasıl yayıldığını ve nasıl önlenebileceği
ile ilgili güvenlik standartlarının yanında KUAFÖR ve BERBER İşletmelerinde
CORONA VİRÜS Dışında Çalışan ve Müşteri sağlığı açısından Tehlike Yaratabilecek
diğer Sağlık Tehlikelerini açıklamaya çalışacağız.
Her şeyden önce yapılacak ilk şey;
KUAFÖR ve BERBER İşletmeleri için,
GÜVENLİK ve HİJYENİK ile ilgili
PROSEDÜRLER hazırlamak olacaktır. Bu prosedürlerde CORONA VİRÜS ve diğer
muhtemel enfeksiyonların kontrolü, temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri yer
almalıdır. Bu hususta www.detam.com.tr; veya 444 6 596 Nolu Telefondan
destek alabilirsiniz.
SEKTÖRE ÖZGÜ COVID-19 (CORONAVİRUS) TEHLİKE KAYNAKLARINA İLİŞKİN
BİLGİLER
İşletme şunlara sahip olduğundan emin olmalıdır:





Tuvalet Ve El Lavabolarına Erişim
Yıkama Aletleri / Ekipmanları Ve Saç Yıkama İçin Ayrı Lavabolar
Kişisel eşyalar ve giysiler için depolama alanları ve büro teçhizatı ve
Kâğıtlar ve işletme tarafından kullanılan herhangi bir kimyasal.

EL YIKAMA HAVZALARI
Ana salon alanında erişilebilir bir yerde Havzası, sıcak ve soğuk su ile iki çıkışı
olan, ideal bir ahizesiz musluk sistemli bir el lavabosu bulunmalıdır. Personel
tarafından operasyon öncesi ve sonrası kullanımı teşvik edilmelidir.
SAÇ YIKAMA HAVZALARI
Bir salonda bulunması gereken saç yıkama havzalarının sayısı işletmenin
büyüklüğüne ve iş sahibinin takdirine göre değişecektir.
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EKİPMAN LAVABOLARI
 Temizlik aletleri için sıcak ve soğuk su içeren ayrı bir lavabo bulunmalıdır
 Saç yıkama havzaları yıkama ekipmanı için kullanılmamalıdır.
 Lavabo boyutları, en büyük cihazın / Temizlenebileceği ölçüde olmalıdır.
YİYECEK İÇECEK
Bir kuaför müşterilere su, çay veya kahve gibi bir içecek sunmak isterse,
içeceklerin müşterinin saçının kesildiği veya ekipmanın kesildiği bir alanda
hazırlanmamalıdır. Cay ikramı temiz alanda yapılmalıdır.
İçecek maddelerinin ikramında, KUAFÖR ve BERBER işletmelerinde boya için
kullanın kimyasal maddeler potansiyel kontaminasyonu (Yabancı madde etkisi ile
kirlenme veya saflığını kaybetme; enfekte olma; bulaşma.) önlenmelidir.
TEMİZLİK
Kişisel hijyenin sağlanması ve enfeksiyonun yayılmasını önlemenin sorumluluğu
KUAFÖRLÜK VE BERBER endüstrisinde çalışan herkesin üzerindedir. Çalışan
herkesin Standart hijyen önlemlerinin nasıl ve ne zaman uygulanacağını bilmesi
gerekmektedir.
Her müşteriye ayrı ayrı güvenli ve hijyenik çalışma uygulanmalıdır. Çünkü bazı
insanlar bir enfeksiyon veya kan yoluyla bulaşan bir virüsün kendilerinde olduğunun
farkında değildirler veya kendinde olduğunu bilseler de, bu bilgili KUAFÖR ve
BERBERE ifşa etmeyebilirler.
Enfeksiyon Önleme Ve Kontrolü İçin Şunları Yapmak Doğru Olacaktır.
 Uzun saçların arkadan bağlanması, tırnakların düzeltilmesi, kişisel hijyen
uygulamaları, giyim, kesik ve sıyrıkların kapatılması ve işlem yaparken su geçirmez
giysiler giyilmesi,
 Müşteri temasından önce ve sonra ellerin yıkanması ve kurutulması
 Eldiven, önlük, plastik önlük, maske vb. Koruyucu Giysilerin kullanılması
 Keskin uçların uygun kullanımı ve atılması, örneğin: jilet
 Uygulanabilir olduğunda tek kullanımlık ekipmanların kullanımı ve
 Yeniden kullanılabilir ekipman ve aletlerin uygun şekilde işlenmesi.
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EL HİJYENİ VE EL YIKAMA
El hijyeni, bir kişiden CORONA VİRÜSÜN yayılmasını önlemede en önemli başka
bir adımdır. Eller bir müşteri, çevre veya başka bir kişiyle temas yoluyla kirlenebilir.
Genel bir kural olarak, bir kuaför ŞU DURUMLARDA MUTLAKA ellerini
yıkamalıdır:
 Her müşteriyle temastan önce ve sonra veya bir prosedürde herhangi bir
kesintiden sonra
 Yedikten, sigara içtikten veya telefona cevap verdikten sonra
 Tuvalete gittikten sonra
 Burunlarını sildikten, öksürdükten veya hapşırdıktan sonra
 Çamaşırları veya atıkları kullandıktan sonra
 Kan veya diğer vücutla temas ettikten sonra
 Eller görünür şekilde kirlendiğinde.
El Yıkama Sırasında İzlenecek Önemli Adımlar Şunlardır:
 Ellerinizi sabun ve ılık su ile yıkayın
 Eller en az 15 saniye birbirine sürülmeli, böylece temizlik Çözelti (sabun)
ellerin tüm yüzeyleriyle temas eder, özellikle parmak uçlarına, başparmaklara ve
parmaklar arasındaki alanlara dikkat edilmelidir.
 Eller kurutma makinesi ile veya tek kullanımlık kağıt havlular veya sıcak hava
kullanılarak durulanmalı ve kurulanmalıdır.
 El havzasının yanına kağıt havlular, sabun ve atık kabı yerleştirilmelidir
El yıkama için ne kullanılır
 Sabun (genel el yıkama) Genel el yıkama için, düz sabun veya sıvı sabun
yeterlidir.
 Alkol bazlı el ovuşları (ABHR'ler)
 ABHR, sabun ve su ile birlikte genel el yıkama için kullanılabilir;
 ABHR'ler, hâlihazırda görünür şekilde temiz olan ellerde de kullanılabilir.
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 ABHR'lerde aktif bileşen değişir ve etanol veya İZOPROPANOL içerebilir. İle
bir ürün en az% 70 alkol (İZOPROPANOL) (hastane veya mutfak gibi hijyenin
ehemmiyetli olduğu yerlerde dezenfekte amaçlı kullanılan malzemelerin ana
maddesi.) en etkilisidir.
“Ürünlerin, üreticinin talimatlarına uygun olarak kullanılması önemlidir.”
Ürün seçiminde, Sağlık Bakanlığı'nın belirli ürünleri onaylamadığını veya zorunlu
kılmadığını lütfen unutmayın.
El Hijyeninin Diğer Yönleri
-

Kesikler ve sıyrıklar

Sağlıklı cilt enfeksiyon, ciltteki kesik veya kırılmalara veya varlığına karşı doğal
bir savunma gösterir. Ancak, cilt lezyonları bulaşıcı organizmalar için olası giriş
noktalarıdır. Bunlar enfekte olursa bulaşıcı organizmaların olası bir bulaşma kaynağı
olabilir.
Bulaşıcı organizmaların çapraz bulaşma riskini azaltmak için kesikler ve sıyrıklar
kuaför prosedürü gerçekleştirene kadar su geçirmez pansumanlarla kapatılmalıdır.
Alternatif olarak eldivenler de kullanılabilir.
- Müşteride ki yaralar ve enfeksiyonlar
KUAFÖR ve BERBERİN Açık yaraları yarsa, mutlaka İşyeri Hekimine veya bir
hekime tedavi ettirmeden müşteri ile temas etmemelidir. Yine Bir müşterinin, açık
yaraları veya sıyrıkları varsa
müşteriye hizmet sunmaktan çekinmeli, müşteriye bir pratisyen hekim
danışması ve kendisinden önce bu durumlarını tedavi ettirmeleri tavsiye
edilmelidir.
Diğer taraftan, eğer, Alternatif olarak, KUAFÖR VEYA BERBER böyle bir bir cilde
sahip olan müşteriye hizmeti uygun bir şekilde sağlayabileceğine inanıyorsa hizmet
sunmayı seçebilir
- Kişisel koruma
Kişisel koruma, KİR, KAN ve ATIKLARIN neden olduğu enfeksiyonlara karşı hem
müşteriyi hem de kuaförü fiziksel olarak bariyer. sağlayarak korumak için kullanılır.
Koruma Tedbirleri şunları içerir:
 Yıkanabilir Önlükler
 Tek Kullanımlık Eldivenler
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 Cerrahi Maskeler
 Koruyucu Gözlük
Doğru koruyucu giysi / ekipmanı seçerken aşağıdakileri göz önünde
bulundurulmalıdır.
 Kire, Kana Veya Atılımlara Maruz Kalma Olasılığı
 Çalışanın maruz kalma yolları?
Bunun için, Koruyucu giysi / ekipman personel için hazır bulundurulmalı ve bir İş
Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı Firmasından enfeksiyon bulaşmasını ve ekipmanın
temizlenmesini önlemenin yolları. İle ilgili Eğitim Alınmalıdır. Bu hususta
www.detam.com.tr Adresinden destek alınabilir.
Saç bitlerinin yönetimi (NİT)
CORONA VİRÜSÜ ele alırken, KUAFÖR ve BERBERLERDE Karşılaşılacak
sorunlardan birisi olan SAÇ BİTLERİNE Değinmeden geçemeyiz.
Saç (Kafa) bitleri, kafada yaşayan ve kafa derisi (cilt kaplaması) ile beslenen
küçük böcek parazitleridir. Bunlar, Kötü Hijyen ( Temizlik) sonucunda, yumurtalarını
saç şaftına koyarak ürerler. Saç bitleri tehlikeli değildir, hastalık taşımamaktadır.
Ancak, kötü kokulara neden olurlar.
İnsanlar kafa bitlerini nasıl alırlar?
Kafa bitleri, kafa bitleri olan başka bir kişiyle kafa kafaya temas yoluyla yayılır.
ÖRNEĞİN; Bu tür
İletişim, okulda grup çalışması yapmak, oynamak veya sarılmakla sağlanabilir.
Saç bitleri saniyeler içinde bir kafadan diğerine geçebilir. Saç bitleri uçamaz,
zıplayamaz veya yüzemez, ama bazen bir saçtan diğerine salınabilirler.
Saç bitleri yatak çarşafları, kıyafetler veya (şapka ve kask ile yayılmaz. Başka bir
kafa derisine geçmedikçe, ölü veya ölmedikçe kafa derisini terk etmez.
Belirti ve bulgular
Bir kuaför veya Berber, bir müşterinin saçında var olan
süründüğünü görebilir, ancak
Hızlı hareket ettiği için bunu fark etmek zordur.

saç bitlerinin
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 Yetişkin bitler genellikle koyu kahverengi ve yaklaşık 2 ila 3 mm
uzunluğundadır.
 Yavrular (genç bitler) genellikle daha açık kahverengi renktedir ve yaklaşık 1
ila 2 mm uzunluğundadır.
 Şaft Yumurtalar saç miline tutturulacaktır. Özellikle çok küçük ve görülmeleri
zor olabilir.
Kafa derisine yakın yeni koyulan yumurtalar, Gri-beyaz ve yaklaşık bir tuz tanesi
büyüklüğündedir.
Saç biti olan bir müşteriyi yönetmek
Bir KUAFÖR VE BERBER Salonunun açılmasında standartları kullanılır. Bu
standartlar içerisinde, Saç biti olan bir kişinin kuaför salonuna gitmesini
engelleyen/önleyen bir düzenleme bir düzenleme bulunmamaktadır.
Çünkü Baş bitleri, önerilen uygulama durumunda personel veya diğerleri için
fiziksel bir tehdit olarak kabul edilmez.
Ancak, kuaförler ve Berberler, hizmeti vermek istemedikleri sürece müşteriye
hizmet etmeyi reddetme haklarına sahiptir. Bu reddetme asla Fırsat eşitliği, ırksal
veya etnik bir temelde değildir.
Bu nedenle bir kuaför veya Berber hizmeti vermeyi reddederek Kanunlara aykırı
davranmış olmaz.
Kuaförler, kafa biti vakası ile karşılaştıklarında endişelenmemelidir. Bu gibi
durumlarda stratejik davranma önemlidir. Bunun içinde işletme sahibi, müşteriyi
yönetme konusunda kendi politika ve prosedürlerini geliştirmelidir.
Bu gibi durumlarda durumu yönetmek adına aşağıda seçenekleri göz önünde
bulundurabilirsiniz
 Eğer, Kafa bitlerine bir müşteride rastlanırsa, bu durum müşteriye uygun
şekilde kafasındaki NİT’ lerin istila derecesine göre tedavi ve tekliflerde
bulunulabilir.
 Müşterilerin saçlarını kesin ve kafa bitlerinin yayılmasını önlemek için ek
önlemler alın. Alacağınız önlemler hem kendiniz, hem de müşterileriniz için
olmalıdır.
 Önlemler, kullanılan pelerin içinde saçın tutulmasını içermelidir. Müşteri
üzerinde. Saç kesimini tamamladıktan sonra pelerini içe doğru katlayın ve bir topun
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içine yuvarlayın. Dökülen bitleri içerir saçları b atmak ve pelerini temizlemek için
boş bir alanına götürün.
Ve bu saçları tek kullanımlık bir çöp torbasına atın. Söz konusu işlemde
kullanılan ekipmanızı temizleyin. Ellerinizi iyice dezenfekte edin.
 Alternatif olarak, baş bitlerini tedavi edene kadar müşterilerin saçlarını
kesmeyi reddedilirsiniz. Bu konuda ne yapılacağı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının
internet sitesinden yararlanabileceğini söyleyebilir,
Müessesenizde bu gibi
sorunlarla karşılaşılması halinde saçlarını tedavi etmek için ne gibi yöntemler
uygulayacağını veya kimlere gidileceğine ilişkin broşürler bulundurabilirsiniz.
Fırçalar, taraklar ve makaslar
Saç biti olan müşteriler için kullanılan ekipmanlar NİT ve enfeksiyonların
istilasına uğrar. Bu nedenle müşteriler üzerinde kullanılan ekipmanların, operasyon
bittikten sonra diğer ekipmanlarda ayrı tutulması ve dezenfekte edilmeden
kullanılmaması gerekir.
Diğer taraftan dezenfekte işlemleri yapılırken, Fırça, makas veya tarakların sıcak
suda temizlenmesi önemlidir. Saç bitleri, 60 ‘ C'den yüksek su sıcaklıkları ile kolayca
öldürülebilen kırılgan böceklerdir. Minimum 30 saniye yıkanması gerekir.
Diğer temizlik
Tüm saçlar süpürülüp plastik bir torbaya konulmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır.
Zemin ve duvarların dezenfeksiyonu, FUMİGASYONU* ve temizlenmesi gerekli
değildir. Saçların, kişinin üzerine ve yere dökülmesini önlemek Kullanılan pelerinler
sık, sık yıkanmalıdır.
….………………………………………………………………………………………………………………………
………………….
*FUMİGASYON; Böcekleri (yumurta, larva, nimf, pup ve ergin dönemlerinde) ve
diğer zararlı etmenleri (nematod, fungus, bakteri gibi) öldürmek amacı ile kapalı bir
ortama, belirli bir ısıda ve belirli bir miktarda gaz halinde kimyasal bir madde
vermek ve belirli bir süre gazı bu ortamda tutma işlemi
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Hayvanlar
KUAFÖR ve BERBER Müesseslerinde, Prosedürlerin uyulama sürecinde,
müşteriye yardım amacıyla (Özürlülük nedeniyle ) bulundurulması zorunlu olan
hayvanların dışındaki hayvanlara izin verilmemelidir.
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Sigara içmek
Türk Hukuk Mevzuatına göre, kapalı olan sigara içmek yasaktan. ( İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği )
Çarşaf / havlu / tek kullanımlık çarşaflar
CORONA VİRÜSTEN Korunmak adına tek kullanımlık kâğıt havluların, pelerinlerin
veya temiz çarşafların kullanılması, ZORUNLUDUR.
Kullanılmış / kirli çamaşırlar, havlular ve koruyucu giysiler sıcak su(> 60ºC), ve
deterjan. ile yıkanmalıdır. Bunların Evi çamaşırları gibi işyerinde, ya da yıkama
tesislerinde yıkanabilir.
Çarşaf veya havlular kanla lekelenirse, bu öğeler sıcak veya soğuk suda
yıkanmalıdır. En fazla 35 C (sıcak su kan lekeleri çıkarır.
Tüm temiz çarşaflar, havlular ve giysiler, KONTAMİNASYONU (Yabancı madde
etkisiyle kirlenme veya saflığını kaybetme; enfekte olma; bulaşma) azaltmak için
temiz bir alanda saklanmalıdır.
Pompa şişeleri / dökme ürünler
Pompa çıkışları, şişeler ve NOZULLAR, özellikle aşağıdakilerden dolayı potansiyel
bir KONTAMİNASYON kaynağıdır:
 Çıkış çevresinde içeriklerin birikmesi.
 Püskürtme uçları sık sık temizlenmeli ve kurutulmalıdır
 Değiştirilmeden önce. Şişeleri ve NOZULLARI ılık suda ve deterjanla
yıkanmalı, durulanmalıdır.
 Şişe yeniden doldurmadan önce tüy bırakmayan bir bezle kurulama veya
pompa / püskürtme memesinin değiştirilmeden, Pompa / sprey şişeleri kesinlikle
tamamlanmış sayılmamalıdır.
Binaların temizlenmesi
Toz, toprak ve virüs / bakteri birikintileri nedeniyle çalışma alanlarının rutin
olarak temizlenmesi önemlidir. Yüzeylerden enfeksiyon bulaşabilir.
Her müşteriden sonra, ciltle temasın meydana geldiği tüm sandalyeler,
kanepeler ve banklar deterjan ve su ile. Yıkanmalı. Bir müşteri için en az 1 saatlik bir
zaman ayrılmalı, her müşteriden sonra koltuk ve sandalyeler dezenfekte edilmelidir.
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Saçlar her müşteriden sonra mutlaka düzenli olarak süpürülmelidir. Genel
temizlik için kullanılan ürünler, amaca ve ürün tiplerine uygun olmalıdır.
Genel bir kural olarak, deterjan ve su genel temizlik için yeterlidir. Rutin temizlik
için Kimyasal dezenfektanlar önerilmez.
Kan veya vücut sıvısı dökülmesi
Bu gibi durumlarda ne yapılacağı ile ilgili prosedürler oluşturması önemlidir.
www.detam.com.tr
Adresinden destek alabilirsiniz.
 Kesiklerde kanama meydana geldiğinde (örneğin makasla) personelin nasıl
yönetileceğini bilmesini sağlayın, Örneğin; öncelikle kanın durması için temiz bir
mendille baskı uygulayın, sonra bir sıva uygulayın. Üzerine dökülen kanı temizleyin
 Sandalye yüzeylerini veya ekipmanlarını mümkün olan en kısa sürede
yıkayın, kan ve sıvı dökülen alanı iyice yıkayın ve kurumaya bırakın.
Kan dökülmeleri için:
 Lekeler veya kandamlaları veya diğer küçük döküntüler alandan, eldivenli
olarak kağıt havluyla derhal silinmelidir.
 Sonra alan deterjan ve ılık suyla temizlenmelidir.
 Kanlı malzemeleri iki plastik torbaya, biri diğerinin içine girecek şekilde
yerleştirin (eldivenler dahil) ve evsel atığa atın
 Eldivenleri çıkardıktan sonra ellerinizi yıkayın.
 Fayanslar gibi temizliğin zor olduğu ve çıplak cilt teması olasılığının olduğu
yerleri bu yüzeyleri işlemden sonra bir dezenfektan (çamaşır suyu gibi) ve su ile
temizlendi.
Tek kullanımlık aletler
Yüz jiletleri
Yüz jiletleri bir defa ve kişiye mahsus kullanılmalıdır. Bazı hallerde jilet olarak da
kullanılan yüz tıraş makineleri bulunmaktadır. Bu makinelerde kırılarak kullanılan
jiletler ikinci kullanımda değiştirilmelidir.
Değiştirilemez bıçaklı kesilmiş tıraş makinelerinin herhangi bir ticari üründe
kullanılmasına izin verilmez. kan yoluyla yayılma riski nedeniyle Ülkemizde
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kuaförlük kuruluşlar; hepatit B, hepatit C ve HIV gibi virüslere karşı prosedürler
geliştirmişlerdir.
Kullanımdan sonra mikroorganizmalar ve küçük, görünmez miktarlarda kan ve
vücut sıvıları kalabilir
Jilet üzerinde. Bıçağın yıkanması ve dezenfekte edilmesi bu mikro organizmaları
yok etmez ve bıçak tekrar kullanılırsa diğer istemcileri enfeksiyon riski altına sokar.
Tek kullanımlık tek kullanımlık bıçaklara sahip paçalı tıraş makinelerine izin
verilir. Yeni bir tek kullanımlık bıçak her müşteri için kullanılmalı ve sökülebilir bıçak
keskin bir kaba atılmalıdır.
Bıçak sapı, tek kullanımdan sonra yeniden kullanılmadan önce, bıçağa
takılmadan önce, üzerinde ki kirletici maddeler ılık su ve deterjanla temizlenmelidir.
Tek kullanımlık jiletler
Tek kullanımlık tıraş makineleri sadece tek kullanımlık olmalı ve kullanımdan
sonra kapalı bir kaba atılmalıdır. Jiletlerin çıkarılabilir bir bıçağı varsa, oda uygun bir
şekilde kapalı bir kaba atılmalıdır.
Bıçak sapı, ılık su ve deterjanla temizlenmelidir.
Temizlik ve dezenfeksiyon aletleri
KUAFÖR VE BERBERLERDE Farklı cihazlar kullanılabileceği için, her cihaz için
farklı prosedürler geliştirilmiş olabilir. Bu cihazların istemciyi kan yoluyla bulaşan
virüslere maruz bırakma riskine bağlı olarak bu cihazlara göre hazırlanmış
prosedürler oluşturulmalı ve cihazlar için bu prosedür çerçevesinde temizleme ve
dezenfeksiyon işlemleri yapılmalı. www.detam.com.tr adresinden veya 444 6 596
Nolu Telefondan bu konuda destek alabilirsiniz.
Temizlik aletleri
Kuaförlük işlemi sırasında kullanılan aletlerin çoğu için ılık su ile ovma ve
deterjan yeterlidir.
Aletleri temizlemek için kullanılan ürünler tesisin inisiyatifindedir. Genel bir
kural olarak,
Deterjan ve su yeterlidir., KONTAMİNE olmadıkça, temizleme aletleri için
aşağıdaki Kimyasal dezenfektanlar aşağıdakiler için önerilmez temizleme aletleri.
Genel olarak, aletleri temizlerken:
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 Uygun koruma için, üreticinin prospektüsünde yer alan tavsiyesine veya
kullanacağınız kimyasallar için hazırlanmış Malzeme Güvenlik Bilgi Formuna
bakınız. Bu konuda www.detam.com.tr adresinden destek alabilirsiniz.
 Tüm parçaların mevcut olduğundan emin olmak için parçaları sökün veya
tamamen açın.
 Partikülleri çıkarmak için öğeleri ılık akan suda durulayın.
 Eşyaları lavaboya ılık su ve deterjanla daldırın ve eşyaları ovun
 Sıcak akan su içinde öğeleri durulayın ve kurutun.
 Temizlediğiniz Öğeyi temizlik ve bütünlük açısından inceleyin.
Temizleme ipuçları:
 Tamamen suya daldırılamayan nesneler, ılık su ve deterjanla nemlendirilmiş
tüy
Bırakmayan bir bezle silinmeli, sonra durulanmalı ve kurutulmalıdır. Daha sonra
ürünü dezenfekte etmek için% 70 etanol alkol çözeltisi kullanılmalıdır.
Dezenfeksiyon aletleri
Normal kullanım sırasında kan veya vücut sıvılarıyla temas etmeyen cihazların
dezenfekte edilmesi gerekmez. Bununla birlikte, makas gibi bir alet yanlışlıkla
çentikleri delerse veya cildi keserse, başka bir istemcide kullanılmadan önce
dezenfekte edilmesi gerekir.
Dezenfektan kullanımı, iyi temizleme uygulamalarının yerine geçmez ve
dezenfeksiyondan önce tüm ekipmanlar iyice temizlenmelidir.
Termal dezenfeksiyon (sıcak / kaynar su)
Termal dezenfeksiyon için, çoğu organizmayı yok edecek ısı veya kaynar su
kullanır. Bu yöntem, Suya daldırılabilen aletlerin dezenfekte edilmesi için en basit
ve en etkili yöntemdir.
Bunun için en En basit yol, suyu bir su ısıtıcısında ısıtmak ve cihazı yaklaşık 10 ila
15 dakika boyunca sıcak / kaynar suya batırmaktır
En uygun dezenfeksiyon için belirli zamanlar ve sıcaklıklar aşağıda
gösterilmiştir.
ZAMAN
SICAKLIK DERECESİ
2 DAKİKA
80 DERECE
10 DAKİKA
75 DERECE
15 DAKİKA
70 DERECE
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Kimyasal dezenfeksiyon
Kimyasal dezenfeksiyon yalnızca termal dezenfeksiyon uygun olmadığında
kullanılmalıdır. Bunun nedeni, kimyasal dezenfektanların yaygın olarak yanlış
kullanılması veya aşırı kullanılması ve birçok mikroorganizmanın bunlara karşı
dirençli hale gelmesidir. Bununla birlikte, ekipman veya çevre kan veya diğer vücut
maddeleri ile kirlendiğinde dezenfektanlar kullanılmalıdır.
Çözeltiler uygun şekilde etiketlenmelidir (isim, tarih ve seyreltme kuvveti ile) ve
üreticinin talimatlarına göre kullanılmalı ve depolanmalıdır.

Kuaför Ekipmanları İçin Genel Temizlik Ve Dezenfeksiyon Masası
Malzeme

Jilet (sadece tek
kullanımlık)

Ustura jiletlerini
kırın (sadece tek
kullanımlık)

Elektrikli saç
kesme makineleri

Sağlık riski

Kontrol

YÜKSEK ENFEKSİYON RİSKİ
Tüm tıraş bıçağı ve
Tek kullanımlık ürünler
bıçakların kan, vücut
olmalı ve her
sıvıları veya maddelerle
kullanımdan sonra
konta mine olduğu
kapalı bir kaba
düşünülür ve cilt
atılmalıdır.
enfeksiyonlarına veya
kan yoluyla bulaşan
virüslere bulaşabilir.
Tüm tıraş bıçağı ve
Tek kullanımlık ürünler
bıçakların kan, vücut
olmalı ve her
sıvıları veya maddelerle
kullanımdan sonra
kontamine olduğu
kapalı bir kaba
düşünülür ve cilt
atılmalıdır.
enfeksiyonlarına veya
kan yoluyla bulaşan
virüslere bulaşabilir.
Kesme kılavuzlarını
Cilt enfeksiyonları
temizleyin ve
potansiyeli.
dezenfekte edin. Deri
Bıçağın ciltle doğrudan
ile temas eden bıçakları
temas etmesi
kesici kutuya atın. Jilet
durumunda kan yoluyla
gövdesini deterjan ve
bulaşan virüs bulaşma
su içeren nemli bir bez
riski vardır.
ve% 70 alkol
çözeltisiyle silin.

Ne sıklıkla

Her
müşteriden
sonra atın

Her
müşteriden
sonra atın

Her
müşteriden
sonra atın
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Kuaför Ve Berber İşletmeleri İçin İş Sağlığı Ve Güvenliği Rehberi
ORTA ENFEKSİYON RİSKİ
Makas ve Tırnak
Makasları

Pelerin ve Şallar

Tıraş fırçaları

Ekipman Arabası

Taraklar, fırçalar,
klipsler ve silindirler.

Boya karıştırma
kapları

Cilt
enfeksiyonları
veya kan yoluyla
bulaşan virüs
bulaşma
potansiyeli.

Sıcak su ve
deterjanla
temizleyin.
(Makas cildi
keserse
dezenfekte
edin).
Pediküloz
Ilık / sıcak
yayılabilir (baş
suda ve
biti istilası
deterjanla
yıkayın
Cilt
Ilık / sıcak
enfeksiyonlarını
suda ve
yayma
deterjanla
potansiyeli
yıkayın. İyice
kurulayın
DÜŞÜK ENFEKSİYON RİSKİ
Kontaminasyon
Ilık su ve
potansiyeli
deterjanla
temizleyin.
Pediküloz (baş
biti istilası) veya
diğer
Enfeksiyonları
yayabilir
Kimyasal
kirlenme

Her müşteriden sonra

Her müşteriden sonra

Her müşteriden sonra

En Az Haftada Bir Kez

Ilık su ve
deterjanla
temizleyin.

En Az Haftada Bir Kez
Her müşteriden sonra

Ilık suda ve
deterjanla
yıkayın

Her kullanımdan sonra

Atık Yönetimi
Genel atıkların imhası
Kullanılmış saç, doku veya eldiven içeren genel atıklar:
 Tedavi için kullanılan malzemeler tedavi sırasında kolayca erişilebilen, sıkı
oturan kapaklı astarlı bir çöp kutusuna atılabilir.
 Normal Normal çöp toplama yoluyla depolanır ve atılır
Jilet gibi sivri uçlar asla genel çöp kutularına yerleştirilmemelidir
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Keskin uçların atılması
Keskin cihazların kullanılması, çalışanları yaralanma ve hepatit B virüsü, hepatit
C virüsü ve HIV de dâhil olmak üzere kan yoluyla bulaşan ajanlara maruz kalma
riskine maruz bırakır
Keskin kısımlar şunları içerir:
 Tıraş Bıçakları
 Bıçaklar ve
 Cildi kesebilen veya delebilen herhangi bir şey.
Tek kullanımlık keskin bir alet veya ekipman kullanan herhangi bir kişi,
kullanımından sonra güvenli yönetiminden ve derhal imha edilmesinden sorumlu
olmalıdır.
Kullanılan tüm sivri uçlar, 'Sağlık alanlarında kullanılan keskin tıbbi maddelerin
toplanması için tekrar kullanılamayan kaplar' ile uyumlu, delinmeye dirençli özel bir
kaba yerleştirilmelidir.
Konteynerlerde toplanan bu deliciler, lisanslı kontrollü atık taşıyıcı kullanılarak
Çevre Koruma (Kontrollü Atık) Yönetmeliği uyarınca bertaraf edilmelidir.
Keskin kenarların atılması hakkında daha fazla bilgi için www. detam.com.tr
adresinden veya 444 6 596 Nolu Telefondan destek alabilirsiniz . DENEYİMLİ Çevre
Mühendislik ve Danışmanlık Kurumu ile temasa geçin.
Mobil kuaförlük gereksinimleri
Mobil çalışma bizim ülkemizde fazla yaygın değilse de Amerika ve Avrupa’da
KUAFÖR ve BERBER İŞLETMELERİNİN önemli bir parçasıdır. ANCAK kalıcı bir
önermeye dayanmadıkları için bu konuda hazırlanacak talimatlardan Genel
standartlardan ödün verilmemelidir.
Aşağıda Yer alan Örnekleri Mobil olarak Uygulanacak KUAFÖRLÜK ve
BERBERLİK Hizmetleri için bir Standart olarak belirtebiliriz.
 Öncelikle Araç içerisinde yapılacak ise, Araç içi buna uygun olmalı, Kuaförlük
ve Berberlik operasyonu adreste yapılacak ise, Gidilen yerde, Uygun bir tedavi alanı
seçilmelidir.
 Tedavi alanı kirli, dağınık veya uygunsuzsa (ÖRN. Mutfakta), KUAFÖR veya
BERBER Operatörü herhangi bir işlem yapmayı reddetmelidir.
 Mobil operatörler, kullanımdan önce ve sonra ve nakliye sırasında tüm temiz
ve kullanılmış ekipman, keten ve atık ürünleri güvenli bir şekilde ayrı kaplarda
saklayabilecek olanaklara sahip olmalıdır.
 Prosedürleri gerçekleştirmek için herhangi bir MOBİL ARAÇ Kullanılıyorsa,
araç kanalizasyona bağlanmalı veya tüm sıvı atıkların alınmasına uygun bir atık su
depolama tankına sahip olmalıdır. Atık su depolama tankları yağmur suyuna değil
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kanalizasyona deşarj edilmelidir. ( Yurt dışında yerleşim merkezlerinin dışında
yapılan, çalışmalarda Gezici Mobil Berber Araçları kullanılmaktadır).
 Her bir yerdeki el yıkama tesislerine kolayca erişilebilir olmalıdır. Yeterli bir
içme suyu kaynağından oluşurlar. Alternatif olarak, susuz alkol bazlı antiseptik el
jelleri, köpükler veya sıvılar mobil operatörler tarafından kullanılabilir.
CİLT PENETRASYON PROSEDÜRLERİ* :
*PENETRASYON; bir sıvı kullanılarak cilt üzerinde gerçekleştirilen bir işlemdir
Bu konuda yapılacak işleme ilişkin prospektüslere ve hazırlanmış
düzenlemelerine ve Uygulama Kurallarına uymalıdır.
Cilde nüfuz etme prosedürü,
 Cilt Kesilir, Delinir, Yırtılır Veya Tıraş Edilir; Veya
 Mukoza Zarı Kesilir, Delinir Veya Yırtılır
Bu prosedürler şunları içerir*
 Vücut PİERCİNGİ (Delici)
 Dövme ve kozmetik dövme
 Dağlama ve Kazıma
 Cilt iğneleme
 Dövme çıkarılması (asit veya salin enjeksiyonu)
 Güzellik bakımı - tırnak bakımı, manikür, pedikür ve cilt soyma gibi
 Epilasyon - elektroliz, tıraş, cımbız ve ağda, diş açma dâhil
 flesh tunnelling ( Vücudun herhangi bir bölgesine delik açılması ve uzun süre
uğraşılarak bir tarafından bakıldığında öteki tarafı görülecek genişliğe getirilmesi
işlemine verilen ad. Kulaktaki en zararsızı iken, misal karın boşluğuna yapıldığında
binbir türlü komplikasyona yol açabilir)
Prosedürlerin hazırlanması hususunda www.detam.com.tr Adresi üzerinden
DETAM GRUP İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Kurumundan veya 444 6 596
Nolu Telefondan destek alabilirsiniz
Dr. İbrahim OĞUR
E.Baş İş Müfettişi
Kaynak:
1.
https://ww2.health.wa.gov.au/
2.
26 / 12 / 2012 tarihli ve 28509 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği.
3.
http://www.mevzuat.gov.tr/
4.
EU-OSHA (European Agency for Safety and Health a Work), Risk assessment for hairdressers.
Available at:http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact34.
5.
Dr., İbrahim BULDUK SAĞLIK RİSKLERİ/Uşak Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu İş Sağlığı ve
Güvenliği Bölümü(Türk Tabipler Birliği Meslek Örgütü Dergisi)
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HİZMETLERİMİZ
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HİZMETLERİ
Yönetmeliklerde belirtilmiş ödevleri yerine getirmek üzere işyerinde görev
yapacak, İş güvenliği uzmanları görevlendirilmektedir. Müşterilerimizin
taleplerine göre kısmi zamanlı yada tam zamanlı görevlendirilebilmektedir.

İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETLERİ
İşyerinde İşyeri Hekimliği Hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İşyeri Hekimlik
Belgesine Sahip bir hekimi görevlendirilmektedir. Müşterilerimizin taleplerine
göre kısmi zamanlı yada tam zamanlı görevlendirilebilmektedir.Aynı zamanda
Müşterilerimizin taleplerine ilişkin olarak kısmi zamanlı ve tam zamanlı olarak
görevlendirmektedir.

SAĞLIK LABORATUVARI HİZMETLERİMİZ
İstanbul, Ankara ve İzmir ‘de Konuşlandırılmış basit hizmet
laboratuvarlarımızda İşe Giriş Sağlık Tetkikleri Hizmetleri vermekteyiz. Uzman
sağlık kadrosuyla sağlık tetkiklerinin sonuçlarını aynı gün içerisinde teslim
edebilmekte olup, aynı zamanda E-Sonuç sistemiyle de kişileri bekletmeden
sonuçlarına dijital ortamda istedikleri zaman ulaşabilmelerini sağlıyoruz.

MOBİL SAĞLIK ARACI HİZMETLERİMİZ
İstanbul, Ankara, İzmir de bulunan OSGB’lerimiz üzerinden İl Sağlık
Müdürlüklerince yetkilendirilmiş olan Gezici İSG Aracı ve Gezici Röntgen
Araçları ile siz değerli müşterilerimize 81 illinde profesyonel ekibimiz ile Kaliteli,
Hızlı ve Güvenilir Hizmet vermeye devam etmekteyiz

YAZILIM HİZMETLERİMİZ
Bünyemizde bulunan Kurumsal Yazılım Çözümleri A.Ş Firmamızın uzman
ekibiyle hayata geçirdiği Uzaktan Eğitim Sistemi, İSG6331 İBYS Yazılımı, E-Sonuç
ve E-Reçete ile müşterilerimize kolay ve hızlı çözümler üretiyoruz.
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MÜHENDİSLİK HİZMETLERİMİZ
Bünyemizde bulunan profosyonel kadromuzla İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizleri
, Çevre Ölçüm ve Analizleri, Periyodik Test ve Kontrollerini Türkak’tan akredite
bir kuruluş olarak gerçekleştirmekteyiz.

ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Profesyonel Mühendislerimizle , Çevre Danışmanlık , Çevre Görevlisi
Görevlendirilmesi , Çevre Lisans Başvurusu , Atık Yönetim Planı Hazırlanması ,
Sıfır Atık Danışmanlığı Hizmetlerinizi gerçekleştirmekteyiz.

EĞİTİM HİZMETLERİMİZ
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri , İş ve Sgk Hukuku Eğitimleri , Çevre Eğitimleri ,
Yönetim Sistemleri Eğitimleri , Yangın ve Acil Durum Eğitimlerini uzman
kadromuzla vermekteyiz.

İPLE ERİŞİM HİZMETLERİMİZ
Rüzgar Enerji Santrali Hizmetleri ,Cam Yüzey Temizlikleri, Yaşam Hattı
Kurulumları , Güvenlik Ağı Hizmetleri, Gwo,Sprat , İrata ve Yüksekte Çalışma
Eğitimleri Hizmetleri

İSTİHDAM HİZMETLERİMİZ
Türkiye’nin ilk tescilli özel istihdam bürosu olarak personel istihdam hizmetleri
,bordrolama hizmetleri , personel aracılık ve ihtiyaca uygun personel istihdamı
hizmetleri vermekteyiz.
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