OPTİSYENLİK MÜESSESELERİ İÇİN
KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT ÇALIŞMA REHBERİ
Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İşletme içerisinde müşteri ve çalışan herkesin maske takması
zorunludur.
Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. İş yeri girişinde %70 alkollü el
antiseptiği veya kolonya bulundurulur.
İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı (çalışan ve müşteri dahil) SOSYAL MESAFE
KURALLARINA UYMAK KAYDI İLE her 4 metrekare için bir kişidir. (AVM, iş hanları vb.
içinde doğrudan dışarı açılan pencere veya kapısı bulunmayan iş yerleri için 8 Metrekareye bir
kişi).
İş yeri giriş çıkışlarında ve bütün alanlarda sosyal mesafe kuralları (1,5 metre veya 3 adım)
uygulanır.
Sıra ve yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda (ödeme noktaları, müşteri bekleme yerleri vb.)
zemin üzerinde 1,5 metre ara ile işaretler bulunur.
Personel müşterilerle aynı ürünlere dokunacağı için her müşteriden önce ve sonra ellerini
temizler
Fokometre ve pupillametre kullanılması durumunda müşteri ile 1 metreden yakın mesafe
olabileceğinden tıbbi maske, yüz koruyucu/koruyucu gözlük kullanılır. Cihazların her
kullanımında temas noktaları uygun şekilde dezenfekte edilir.
Göz ile ilgili muayeneler sırasında optisyenler her hasta için tek kullanımlık steril olmayan
eldiven giyer. Eldiven giymeden önce ve işlem sonrası eldiven çıkarılmasını takiben ellerin
hijyeni uygun şekilde sağlanır.
Müşteriler tarafından denenen gözlük çerçeveleri yerine konulmadan önce %70 alkol ile veya
ürüne uygun ürünlerle dezenfekte edilir. Müşterilerin dokunduğu ayna ve diğer yüzeyler de %70
alkol ile dezenfekte edilir.
Müşterilerden iş yerine tek başlarına girmeleri istenir. Randevulu sistemle çalışılması teşvik
edilir.
Ürün tanıtımında kullanılan ortak kullanım katalogları kullanılmaz.
Atölyelerde bulunan aletler mümkünse aynı personel tarafından kullanılır. Her kullanımdan
sonra silinerek dezenfekte edilir.
Ödeme noktalarında mümkünse müşteri ile personel arasında yüz hizasında şeffaf bir ayırıcı
bulunur.
Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra %70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız
ödeme teşvik edilir.
Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, tezgâh üstleri vb.) sık
aralıklarla silinir.

İş yeri sık aralıklarla havalandırılır.
Müşterinin ürün denemesine yardımcı olmak için 1 metreden fazla yaklaşan personel yüz
koruyucu siperlik kullanır.
Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda bulunması gereken personel çalıştırılamaz.
Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının
web sitesinde yayınladığı geniş rehberde tanımlandığı şekilde uygulanır.

