
TÜRKİYE EVDE KALIRKEN 
GIDA İŞLETMELERİMİZ ÜRETMEYE 
HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR



Kendinizi, çalışanınızı, Türkiye’yi koruyun. 
Güvenilir gıdayı tüketiciyle buluşturun.
Koronavirüs hastalığının gıdalar yoluyla bulaştığına dair bilimsel bir kanıt yoktur.

Ancak enfekte bir kişinin öksürmesi ve hapşırması sırasında damlacıklar yoluyla direkt 
ya da hapşırılan, öksürülen yüzeylerden temas yoluyla dolaylı olarak bulaşabilir.

GIDA İŞLETMECİLERİNİN ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER
• Çalışanlar arasına mutlaka EN AZ 2 METRELİK MESAFE KOYUN. 

• Çalışan bütün personelin ellerini SIK SIK su ve sabunla EN AZ 20 SANİYE OVARAK 
İYİCE yıkamasını sağlayın.

• Mutlaka MASKE kullanın, çalışanlarınızın da maske kullanmasını sağlayın.

• Çalışanlardan herhangi birinin KORONAVİRÜS belirtilerinden birini göstermesi 
durumunda ÇALIŞTIRMAYIN. 

• İşletmeye girebilecek kişi sayısını (personel, teslimat işçileri, müşteriler) 
sınırlandırın.

• İşletmenin HER GÜN temizlik ve dezenfeksiyon işlemini sağlayın.

• İşletmenin her bölümünde yeterli sayıda dezenfektan bulundurun.

• İşletme girişlerinde dezenfektanlı paspas ve el dezenfektanı bulundurun.

• Personelin kişisel hijyen kurallarına uymasını sağlayın.  

• Her müşteriden sonra pos cihazının dezenfekte edilmesini sağlayın.

• Personele yönelik hijyen eğitim sıklığını artırın.

• Soyunma odalarında, yemekhanede, servislerde, sosyal mesafenin korunması için 
gerekli önlemleri alın.

Unutmayın!
Gıda güvenilirliğinin sağlanmasında sorumluluk  
öncelikle gıda işletmecisindedir.

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:

Alo 174 Gıda Hattı

 Alo 174 Gıda Whatsapp Hattı 0501 174 0 174



HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE

KORONAVİRÜS 
ÖNLEMLERİ

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı

Alo 174 Gıda Whatsapp Hattı

0501 174 0 174



Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını 
korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Bu sebeple, 
tüm dünyada görülen Koronovirüs salgınında bile çalışmalarımızı aksatmadan 
Tarım ve Orman Bakanlığı olarak yetiştiricilerimizin yanındayız. 
Bakanlığımız bünyesinde çalışan tüm veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve 
refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı konularında çalışmalarını aksatmamak 
üzere sahada olacaklar. 
Sizler de önce Koronavirüs riskine karşı Sağlık Bakanlığının yayınladığı  
“14 KURALA” uyun. Ayrıca aşağıda yer alan hayvancılık işletmeleri için 
belirlenen biyogüvenlik kurallarını da hassasiyetle takip edin. 

İşletmede daima özel çalışma kıyafeti ve çizme giyin. Mutlaka maske 
kullanın. 

İşletme içinde ve dışında kullanılan kıyafet ve çizmelerin ayrı olmasına 
dikkat edin. Kıyafet değişikliği için işletme girişinde özel bir yer ayırın. 

İşletmeye girerken ve çıkarken ellerinizi sabun ve suyla en az 20 saniye 
yıkayın ya da el dezenfektanıyla dezenfekte edin.

İşletmeye girerken ve çıkarken dezenfektanlı ayak banyoları kullanın. 
Ayak dezenfeksiyonu için hazırlanan solüsyonu sürekli kontrol edin ve 
belirli periyotlarda değiştirin.

İşletme içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyun. Bakanlık personeli 
dışında çevrede bulunan diğer işletmelerden ziyaretçi kabul etmeyin.

Koronovirüs riski sebebiyle Sağlık Bakanlığınca alınan önlemler 
kaldırılana kadar zorunda olmadıkça insan yoğunluğunun fazla olduğu 
hayvan satış yerlerine gitmeyin.



1. 

2. 

yumuşak dokuya taşınması.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

oluşturun.

Evden çıkmadan önce:
 »  EN AZ 20 SANİYE OVARAK 
İYİCE YIKAYIN.
 » Mümkünse yanınıza sprey el dezenfektanı veya kolonya 
alın.

maske kullanın. 

yüzeylere temastan kaçının.

EN AZ 2 METRELİK 
MESAFE KOYUN. 

kullanın.

Unutmayın!

yıkayın. 
Ev dışında her zaman 
koruyun. 

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Alo 174 Gıda Hattı

Alo 174 Gıda Whatsapp Hattı

0501 174 0 174



İşletmede daima özel çalışma kıyafeti 
ve çizme giyin. Mutlaka maske kullanın. 

İşletme içinde ve dışında kullanılan kıyafet ve çizmelerin ayrı 
olmasına dikkat edin. Kıyafet değişikliği için işletme girişinde 
özel bir yer ayırın. 

HAYVANCILIK İŞLETMELERİNDE
KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Hayvan sağlığının güvence altına alınamadığı bir ortamda insan sağlığını korumak ve gıda güvenilirliğini temin etmek 
mümkün değildir. Bu sebeple, tüm dünyada görülen Koronovirüs salgınında bile çalışmalarımızı aksatmadan Tarım ve 
Orman Bakanlığı olarak yetiştiricilerimizin yanındayız. 
Bakanlığımız bünyesinde çalışan tüm veteriner hekimler, hayvan sağlığı ve refahı, gıda güvenirliği ve halk sağlığı 
konularında çalışmalarını aksatmamak üzere sahada olacaklar. 
Sizler de önce Koronavirüs riskine karşı Sağlık Bakanlığının yayınladığı “14 KURALA” uyun. Ayrıca aşağıda yer alan 
hayvancılık işletmeleri için belirlenen biyogüvenlik kurallarını da hassasiyetle takip edin. 

İşletmeye girerken ve çıkarken ellerinizi 
sabun ve suyla en az 20 saniye yıkayın  
ya da el dezenfektanıyla dezenfekte edin.

İşletmeye girerken ve çıkarken dezenfektanlı ayak banyoları 
kullanın. Ayak dezenfeksiyonu için hazırlanan solüsyonu sürekli 
kontrol edin ve belirli periyotlarda değiştirin.

İşletme içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uyun. Bakanlık 
personeli dışında çevrede bulunan diğer işletmelerden ziyaretçi 
kabul etmeyin.

Koronovirüs riski sebebiyle Sağlık 
Bakanlığınca alınan önlemler kaldırılana 
kadar zorunda olmadıkça insan 
yoğunluğunun fazla olduğu hayvan satış 
yerlerine gitmeyin.

Alo 174 Gıda Hattı

Alo 174 Gıda Whatsapp Hattı

0501 174 0 174



Gıda Alışverişinde ve Gıda Hazırlamada  

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı
Alo 174 Gıda Whatsapp Hattı
0501 174 0 174



Koronavirüs bulaşmasının iki temel yolu vardır:

1. Koronavirüs taşıyan bir kimsenin konuşma, hapşırma veya 

öksürme ile havaya saçtığı damlacıkların solunması.

2. Üzerinde belirli yoğunlukta koronavirüs bulunan yüzeye 

dokunularak bunların elle ağız, burun ya da gözdeki 

yumuşak dokuya taşınması.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 

Alışverişe çıkmanız gerekirse önce alışveriş listenizi oluşturun.

Evden çıkmadan önce:

 » Ellerinizi su ve sabunla EN AZ 20 SANİYE OVARAK İYİCE YIKAYIN.

 » Mümkünse yanınıza sprey el dezenfektanı veya kolonya alın.

Evden çıktıktan sonra ve alışveriş süresince mutlaka maske kullanın. 
Ellerinizle ağzınıza, gözünüze ve burnunuza temas etmeyin.

Evden çıkarken binadaki kapı kolu, elektrik düğmesi, asansör kapısı ve merdiven 

parmaklıkları gibi ortak yüzeylere temastan kaçının. 

Market alışverişlerinizi sadece ihtiyaç olduğunda tek başınıza ve seri şekilde 

yapın.

Alışveriş süresince kişilerle aranıza EN AZ 2 METRELİK MESAFE KOYUN. 

Mümkünse nakit para yerine temassız ödeme seçeneğini kullanın.

Eve geldikten sonra ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak iyice yıkayın. 

Paket servisle gelen yemeği temiz kaplara alarak poşet ve ambalajlarını atın. 

Sonra ellerinizi su ve sabunla tekrar en az 20 saniye ovarak iyice yıkayın. 

Meyve-sebzeyi bol suyla iyice yıkadıktan sonra tüketin.

Yemekten önce ve sonra ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak iyice 

yıkayın. 

Unutmayın!
Ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak SIK SIK yıkayın. 

Ev dışında her zaman en az 2 metrelik sosyal mesafeyi koruyun. 

Gıda üretimi devam ediyor. 
Lütfen ihtiyacınız kadar alın, israfa neden olmayın!



ÇİFTÇİ ZOR 
GÜNÜN DEĞİL 
HER GÜNÜN 
KAHRAMANIDIR

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı Alo - 174 Gıda Whatsapp Hattı - 0501 174 0 174



SİZLER İÇİN 
KESİNTİSİZ VE 
GÜVENİLİR GIDA 
ÜRETMEYE DEVAM 
EDİYORUZ

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı Alo - 174 Gıda Whatsapp Hattı - 0501 174 0 174



ÇİFTÇİ İŞİNİN 
BAŞINDA 

SEN EVDE 
KALDIKÇA 
BİZ DAHA  

GÜÇLÜYÜZ
TÜRKİYE

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı Alo - 174 Gıda Whatsapp Hattı - 0501 174 0 174



ÇİFTÇİ İŞİNİN 
BAŞINDA 

SEN EVDE 
KALDIKÇA 
BİZ DAHA  

GÜÇLÜYÜZ
TÜRKİYE

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı Alo - 174 Gıda Whatsapp Hattı - 0501 174 0 174



SEN 
EVİNDE KAL 
BİZ HEPİMİZ  

İÇİN  
ÜRETİYORUZ

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı Alo 
174 Gıda Whatsapp Hattı
0501 174 0 174



Tarımsal üretimi kesintisiz sürdüren ve  
gıda güvencesini sağlayarak topluma rahat bir nefes aldıran 

tarım işletmeleri Koronavirüs ile mücadelenin kahramanlarıdır.

Tarım işletmeleri için birkaç küçük hatırlatma daha…

• Tarım işletmelerinde ve gübre-ilaç tarımsal ürün satan yerlerde bulaşma riskini en aza indirmek için 
kişisel temizlik, hijyen kuralları ve dezenfeksiyona dikkat edin.

• Ellerinizi su ve sabunla sık sık iyice yıkayın veya dezenfektanla temizleyin. 
• İşletmenizde çalışanlar arasında 2 metrelik sosyal mesafe kuralını uygulayın. 
• İşletme içinde ve dışında mutlaka maske kullanın.
• İşletmenizde uygun giysi ve maske, eldiven gibi koruyucu ekipmanlar kullanın. 
• Bu dönemde hiç kimseyle tokalaşmayın, sarılmayın. 

• Tarlada ve işletmede çalışanları düzenli aralıklarla sağlık kontrolünden geçirin, her gün ateşlerini 
ölçün. Hastalık belirtisi gösterenleri derhal karantinaya alın ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna 
gitmesini sağlayın. 

• Mevsimlik işçileri, çalışacakları bölgeye gelmeden önce sağlık taramasından geçirin. Konaklayacakları 
yerleri dezenfekte edin. 

• Çalışanların yemeklerini kumanya şeklinde verin. Bardak, tabak, çatal, kaşık, havlu vb. eşyaları 
kesinlikle ortak kullanmamaları gerektiğini hatırlatın ve gerekli malzemeleri onlara sağlayın. 

• Servis araçları ile diğer tarımsal makineleri, özellikle ortak kullanımdaki tüm araç-gereç ve aletleri 
belirli aralıklarla dezenfekte edin.

• İşletmede lavabo, musluk, yemekhane, asansör vb. gibi ortak kullanımın yoğun 
olduğu yerlerde yüzeyleri sık sık dezenfekte edin.

• İşletme alanına çalışanların kullanması için belirli sıklıkta dezenfektanlar 
yerleştirin. 

• Kapalı alanları sık sık havalandırın, böyle yerlerde çalışanların 
standartlara uygun koruyucu eldiven, gözlük, 
maske ve tulumla çalışmasını sağlayın.

• Tarımsal üretimde oluşan çöp ve atıkları 
uygun şekilde yok edin. 

• İşletmenize bu dönemde ziyaretçi kabul 
etmeyin. Siz de herhangi bir işletmeyi 
ziyarete gitmeyin.

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı
Alo 174 Gıda Whatsapp Hattı
0501 174 0 174

TARIM İŞLETMELERİNDE  
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ



TARIM İŞLETMELERİNDE  
KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Tarımsal üretimi kesintisiz sürdüren ve gıda  
güvencesini sağlayarak topluma rahat bir nefes 
aldıran tarım işletmeleri Koronavirüs ile mücadelenin 
kahramanlarıdır.
• Tarım işletmelerinde ve gübre-ilaç tarımsal ürün satan yerlerde 

bulaşma riskini en aza indirmek için kişisel temizlik, hijyen 
kuralları ve dezenfeksiyona dikkat edin.

• Ellerinizi su ve sabunla sık sık iyice yıkayın veya dezenfektanla 
temizleyin. 

• İşletmenizde çalışanlar arasında 2 metrelik sosyal mesafe 
kuralını uygulayın.

• İşletme içinde ve dışında mutlaka maske kullanın.

• İşletmenizde uygun giysi ve maske, eldiven gibi koruyucu 
ekipmanlar kullanın.  

• Bu dönemde hiç kimseyle tokalaşmayın, sarılmayın. 

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı
Alo 174 Gıda Whatsapp Hattı
0501 174 0 174



Tarım işletmeleri için  
birkaç küçük hatırlatma daha…

• Tarlada ve işletmede çalışanları düzenli aralıklarla sağlık 
kontrolünden geçirin, her gün ateşlerini ölçün. Hastalık belirtisi 
gösterenleri derhal karantinaya alın ve hemen en yakın sağlık kuruluşuna 
gitmesini sağlayın. 

• Mevsimlik işçileri, çalışacakları bölgeye gelmeden önce sağlık 
taramasından geçirin. Konaklayacakları yerleri dezenfekte edin. 

• Çalışanların yemeklerini kumanya şeklinde verin. Bardak, 
tabak, çatal, kaşık, havlu vb. eşyaları kesinlikle ortak kullanmamaları 
gerektiğini hatırlatın ve gerekli malzemeleri onlara sağlayın. 

• Servis araçları ile diğer tarımsal makineleri, özellikle ortak kullanımdaki 
tüm araç-gereç ve aletleri belirli aralıklarla dezenfekte edin.

• İşletmede lavabo, musluk, yemekhane, asansör vb. gibi ortak kullanımın 
yoğun olduğu yerlerde yüzeyleri sık sık dezenfekte edin.

• İşletme alanına çalışanların kullanması için belirli sıklıkta dezenfektanlar 
yerleştirin. 

• Kapalı alanları sık sık havalandırın, böyle yerlerde çalışanların 
standartlara uygun koruyucu eldiven, gözlük, maske ve tulumla 
çalışmasını sağlayın.

• Tarımsal üretimde oluşan çöp ve atıkları uygun şekilde yok edin. 

• İşletmenize bu dönemde ziyaretçi kabul etmeyin. Siz de herhangi bir 
işletmeyi ziyarete gitmeyin.



Türkiye evde kalırken

ÇİFTÇİLERİMİZ

Görüş, öneri ve şikayetleriniz için:
Alo 174 Gıda Hattı

Alo 174 Gıda Whatsapp Hattı
0501 174 0 174

Çiftçilerimiz İçin

KORONAVİRÜS

üretmeye devam ediyor.
MİNNETTARIZ.

� � �� � � � ��ü� ��� � � �� �� � �



ÇİFTÇİLERİMİZİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER 

•    Tarımsal faaliyet öncesi, mola sonrası ve faaliyet bitiminde el içi ve üstünü 
                       kapsayacak şekilde,  

ELLERİNİZİ
 su ve sabunla EN AZ                 SANİYE 
               OVARAK İYİCE YIKAYIN.

•     Tarımsal üretim ve faaliyetler sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat edin.
 •     Çalışanlar arasında

•     Öksürük, yüksek ateş ve kas ağrısı gibi şikayetleri olan kişilerle yakın temastan 
                        kaçının.

•     Bu kişileri çalıştırmayın ve hızlıca en yakın sağlık kuruluşuna 
başvurmasını sağlayın.

2METRELİK
MESAFE KURALINA 

                UYULMASINI SAĞLAYIN.

20 •     Ellerinizle ağzınıza, 
     gözünüze ve burnunuza 
     temas etmeyin.
•   Mutlaka maske kullanın.  

•                                  ASLA sigara içmeyin. 

•     Ev, seralar, ahırlar, ağıllar vb. kapalı faaliyet alanlarını sık sık havalandırın.

•     Hayvanların temizliğine özen gösterin.

•     Ürünlerin işlenmesi, taşınması sırasında kullanılan tüm alet ve ekipmanların 

      temizliğine her zamankinden fazla dikkat edin. 

•     Alet ve ekipmanlarınızı her kullanımdan sonra dezenfekte edin. 

•     Ortak alet ve makineler kullanılırken mutlaka koruyucu eldiven ve maske takın. 

•     İş kıyafetlerinizi, koruyucu eldiven ve maskenizi başkalarıyla ASLA ortak 
    kullanmayın. 

•     Tek kullanımlık olan maske, eldiven ve benzer eşyaları poşete koyarak çöpe atın.

•     Faaliyetten sonra iş kıyafetlerinizi temizleyerek korunaklı bir yerde tutun.

•     Dışarıda giyilen kıyafetleri değiştirin ve 60 derecede normal deterjanla yıkayın.

•     Eve girer girmez ellerinizi su ve sabunla en az 20 saniye ovarak 
     iyice yıkayın.
•     Tabak, bardak, havlu ve benzeri eşyaları kesinlikle ortak kullanmayın.

•     Evi mümkün olduğunca sık sık havalandırın.

Çalışma Süresi Boyunca:
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