
COVID-19’A 

KARŞI

NASIL

ÖNLEMLER

ALABİLİRİZ?



MASKE TAKINIZ

SOSYAL MESAFE KURALLARINA
UYUNUZ

SADECE SEPETİNİZE KOYACAĞINIZ
ÜRÜNLERE DOKUNUNUZ

TEMASSIZ ÖDEME YÖNTEMLERİNİ
TERCİH EDİNİZ

ALIŞVERİŞ SONRASI ELLERİNİZİ
YIKAYINIZ

ALIŞVERİŞ SÜRESİNCE
ELDİVEN KULLANINIZ

MARKET GİRİŞLERİNDE
ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPINIZ

ALIŞVERİŞTEN ÖNCE VE SONRA
ELLERİNİZİ DEZENFEKTE EDİNİZ

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ
KURALLARI

SAFE SHOPPING RULES
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İşletme içinde ve dışında düzenli temizlik ve
dezenfeksiyon yapıldığından emin olun.

Müşterilerinizi ve çalışanlarınızı hijyen kuralları konusunda 
bilgilendirerek kurallara uymalarını sağlayın.

Alışveriş arabalarını/sepetlerini, barkod/post cihazlarını ve 
kasadaki yürüyen bantları düzenli olarak dezenfekte edin.

İşletme girişinde ve içerisinde zemini fiziksel mesafe kuralına 
uygun şekilde işaretleyin.

Aynı anda mağaza içerisinde bulunan insan sayısını sınırlaya-
rak fiziksel mesafe kurallarına uyulmasını sağlayın.

İşletme girişlerinde el dezenfektanı bulundurun.

Müşterileri kendi alışveriş çantalarını yanlarında getirmeleri 
konusunda teşvik edin.

Tanıtım amaçlı yiyecek/içecek tadım etkinliklerininden 
kaçının.

Ödeme noktalarında kasiyerler ve müşteriler arasına cam 
veya plastik bölme yerleştirin.

Nakit ödeme yerine tercihen temassız kredi kartı kullanımını 
teşvik edin.

10 ADIMDA MARKETLERİ COVID-19’A KARŞI
NASIL DAHA GÜVENLİ HALE GETİREBİLİRİZ?
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Temel hijyen kurallarına uyun, yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte 
edin ve çalışanlara tek kullanımlık ıslak mendiller temin edin.

Personelinizi ellerini su ve sabunla en az 20 saniye boyunca yıkamaya ya 
da ellerini düzenli bir şekilde dezenfekte etmeye teşvik edin. Görünür 
noktalara el dezenfektanları yerleştirin.

Tüm personelin maske ve ıslak mendil kullanmalarını sağlayın ve tek 
kullanımlık atıklar için içlerinde plastik poşet bulunan kapaklı çöp kutuları 
temin edin.

Öksürük, nefes darlığı, ateş (37.3°C ve üzeri) gibi semptomlar gösteren 
çalışan, yüklenici ve müşterinizi evde kalmaları konusunda uyarın ve derhal 
ilgili sağlık kuruluşlarına başvurmalarını sağlayın.

Görünür noktalara alınması gereken önlemlerle ilgili bilgilendirici 
görseller asın.

Mümkünse uzaktan çalışmayı ya da kalabalığı azaltacak biçimde esnek 
saatlerde çalışmayı teşvik edin.

İŞLETMENİZDE COVID-19’UN YAYILMASINI
ÖNLEMENİN 6 BASİT YOLU
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Alışverişten önce ve sonra ellerinizi en az 20 saniye su ve sabun ile 
yıkayın.

Yiyecek hazırlamaya veya pişirmeye başlamadan önce ve yiyecek 
hazırladıktan sonra ellerinizi bol su ve sabunla yıkayın.

Çiğ tüketilen yiyecekler ile pişmiş yiyecekleri birbirine temas 
etmeyecek şekilde muhafaza edin.

Meyve ve sebzeleri, özellikle pişirilmeden tüketilecek olanları bol 
suyla iyice yıkayın.

Seçtiğiniz gıdaya uygun zaman ve sıcaklık gibi pişirme talimatlarına 
uyun.

Buzdolabını ve mutfak yüzeylerini düzenli olarak temizleyin.

6 ADIMDA COVID-19’UN GIDALARDAN 
BULAŞMA RİSKİNİ NASIL EN AZ İNDİREBİLİRİZ?
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Yüz yüze toplantı ve etkinlik yapmaktan kaçının veya kapsamını 
sosyal mesafe kurallarına göe daraltın.

Kendilerini iyi hissetmeyen kişileri toplantıya katılmamaları 
konusunda önceden uyarın.

Tüm katılımcıların iletişim bilgilerini alın ve bu bilgileri en az 1 ay 
saklayın. Bilgilerin yetkili sağlık birimleriyle paylaşılabileceğini belirtin.

Virüsün bulaşmasını önlemeye yönelik tedbirler alın ve katılımcılara 
bu tedbirler hakkında sözlü ve yazılı olarak bilgilendirmede bulunun.

Katılımcılardan birisinin Covid-19 semptomları göstermesi durumuna karşı, 
bina içerisindeki izolasyon alanı ile acil sağlık çağrı hattının numarası ve en 
yakın sağlık kuruluşuna ait bilgileri içeren bir müdahale planı geliştirin.

Oturma düzenini sosyal mesafe kuralına uygun biçimde en az 1 metre 
aralık bırakarak planlayın ve etkinlik alanını havanlandırın.

El dezenfektanıi ıslak mendil, maske gibi malzemeleri kolayca erişilebilir 
noktalara yerleştirin ve bunları güvenli biçimde atmak için kapaklı çöp 
bidonları bulundurun.

Etkinlikten sonra katılımcılardan herhangi birisi Covid-19 şüphesiyle karantinaya 
alınmışsa, bu durumu tüm katılımcılara bildirin ve kendilerini 14 gün süreyle izole 
ederek semptomları gözlemlemelerini tasiye edin.

TOPLANTI VE ETKİNLİKLERDE COVID-19’UN
YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Sosyal Mesafe 1-2 metre
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Çalışanlar hijyenik çalışma kuralları konusunda düzenli olarak 
eğitilmelidir.

Tesisler ve ekipmanlar her bir üretim arasında dezenfekte edilmelidir.

Tüketime hazır pişmiş ve çiğ ürünler arasında çapraz bulaşmanın 
önlenmesi için gerekli ayrı işleme alanları oluşturulmalıdır.

Üretim personeli sık sık, bol su ve sabunla ellerini yıkamalıdır.

Tesis içerisinde eldiven ve maske takılmalı, özel hijyenik giysi ve 
ayakkabılar kullanılmalıdır.

Solunum sistemi enfeksiyonu belirtileri gösteren çalışanlar evde 
kalarak üretim veya dağıtım faaliyetlerine katılmamalıdır.

Dış temaslar (örneğin tedarikçiler ve araçlarla) en aza indirgenmeli 
ve sürüclerle işletme çalışanları arasında fiziksel mesafe kuralı 
uygulanmalıdır.

7 ADIMDA GIDA ÜRETİM ZİNCİRİNİ COVID-19’A 
KARŞI NASIL DAHA GÜVENLİ HALE GETİREBİLİRİZ?



COVID-19 İLE MÜCADELEDE 
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ 
İÇİN ÖNERİLER
Covid-19 ile mücadelede kişisel hijyen ve sosyal 
izolasyonun yanı sıra güçlü bağışıklık sistemi de 
ciddi önem taşımaktadır.

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ
İÇİN OLMAZSA OLMAZLAR:

Fiziksel Aktivite

Yeterli Sıvı Alımı

Dengeli Beslenme

Düzenli Uyku

Şekerli Gıdalar

Unlu Mamüller

İşlenmiş Et Ürünleri

Alkol ve Sigara Tüketimi

Besinlerde çeşitlilik sağlayın

Günde 5 porsiyon sebze-meyve tüketin

Tam tahıl ürünleri tercih edin

Biyoyararlılığı yüksek protein
kaynaklarından yararlanın

Haftada 1-2 porsiyon balık tüketin

Günde 3 porsiyon süt ürünleri tüketmeye
özen gösterin

Trans yağlardan kaçının

Besleyiciliği yüksek kaliteli besinleri
tercih edin

Günde en az 8-10 bardak su tüketin

Günde 6-8 saat kesintisiz uyuyun

GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ, GÜÇLÜ BAĞIRSAK
SAĞLIĞINDAN GEÇER

Bağırsak floranızın güçlü olması açısından ev yapımı turşu, 
şalgam suyu, yoğurt, kefir, peynir gibi probiyotik kaynak-
larını ve yağlı tohumlar, soğan, sarımsak, muz, elma, kuru 
baklagiller, yulaf gibi prebiyotik kaynakları tüketin.



GÜÇLÜ BAĞIŞIKLI İÇİN OLMAZSA OLMAZLAR

İşlenmiş besin kullanılmamalı

Mevsime uygun sebze ve meyve tüketilmeli

Her gün bir avuç çiğ kuruyemiş (çiğ badem,
çiğ fındık, çiğ yer fıstığı, çiğ kabak çekirdeği,
çiğ kaju gibi) tüketilmeli

Her gün 1 su bardağı kefir, bir kase ev yapımı
yoğurt tüketilmeli

Her gün 1 yumurta tüketilmeli

Aşırı kırmızı et tüketiminden kaçınılmalı

Her gün yeterli miktarda doğal kaynaklardan
vitamin alınmalı

VİTAMİNLER

A-D

E

A VE D VİTAMİNİ
Karaciğer, balık, süt, yumurta,
peynir, yoğurt, ıspanak, maydanoz,
mercimek, pırasa, brokoli, pazı,
havuç, patates ve bezelye.

E VİTAMİNİ
Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişler,
zeytinyağı, yumurta.

C C VİTAMİNİ
Kivi, turunçgiller, brokoli, yeşil yapraklı
sebzeler.

B B VİTAMİNİ
Tam tahıllı gıdalar, et-tavuk-balık,
yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar
ve koyu yapraklı sebzeler.

Fe DEMİR
Kırmızı et, yumurta, karaciğer,
kurubaklagiller, pekmez.

Zn ÇİNKO
Ispanak, kuşkonmaz, mantar, susam,
tahin, kurubaklagiller, bulgur, kaju,
mayalı ekmek, yumurta, peynir,
deniz mahsülleri, kırmızı et.

Cu BAKIR
Kaju, sarımsak, maydanoz, bal kabağı,
mantar, pazı, kabak, ananas, pancar.



COVID-19 BELİRTİLERİ 
HİSSETTİĞİMİZDE NE YAPMALIYIZ?
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Evde Kalın

https://koronatest.online/tr
adresindeki testi uygulayın.

Test sonucunuzun neticesine göre
yardıma ihtiyaç duyuyorsanız 1102,
0533 850 1188 veya 0548 850 1188
numaralı sağlık hatlarını arayın.

Bu 3 adımı uygulamakta sorun yaşıyorsanız maske ve eldive kullanarak
Dr. Burhan Nalbantoğlu Ateş ve Öksürük Polikliniğine şahsen 
başvurabilirsiniz.

+90 392 680 88 88

www.kilersupermarkets.com

/kilersupermarkets


