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1. Bu talimatın uygulanmasındaki amaç; çalışanların çalışma ortamlarında olası tehlike ve risklere karşı 
almaları gereken önlemleri belirleyerek sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak biçimde çalışmalarını 
sağlamaktır. 

2. Çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutunuz. Kullanılan malzemelerin ve araç gereçlerin temizliğine, hijyen 
kurallarına uygun çalışmaya özen gösteriniz. 

3. Çocuk oyun odasının içerisine, salgın hastalık önlemleri ve el yıkama kuralları ile alakalı afişler hazırlanarak 
asılmalıdır. Çocuklara anlayabilecekleri şekilde anlatılıp kurallara uymaları sağlanmalıdır. 

4. Çocuk oyun odalarının ve kullanılan oyun ekipmanlarının, çocukların bulaşıcı hastalık kapmalarını 
engellemek adına düzenli olarak dezenfeksiyonun yapılması gerekmektedir. 

5. Çalışanların ve çocukların takılma, düşme ve çarpma ihtimaline karşı dolap kapaklarını ve masa 
çekmecelerini açık bırakmayınız. Kapı ve pencereleri dikkatli açarak odanın havalandırılmasını sağlayınız. 

6. Oyun alanlarının her kullanımından sonra temizliği yapılmalıdır. 

7. Çocuk oyun odalarında kullanılacak havlu ve peçetelerin tek kullanımlık olmasına özen gösteriniz. 

8. İşyerinde bulunan tüm uyarı ve ikaz levhalarına, işaretlerine ve talimatlara uyunuz. 

9. Oyun odalarında bulunan koltuk ve sandalyeleri kontrol ediniz, arızalı ve problemli olanları kullanmayarak 
teknik personele bilgi verip onarılmasını sağlayınız. 

10. Çocuk oyun odalarının havalandırması temiz hava sirkülasyonu sağlanacak şekilde düzenlenmelidir. 
Havalandırma sisteminin bakımları düzenli olarak yaptırılmalıdır. 

11. Çocuk oyun odalarına yiyecek sokulmamalıdır. 

12. Çocuk oyun odalarının girişinde pedallı ve ayaklı olacak şekilde atık kumbaraları bulundurulmalı ve 
çocuklara temizlik eğitimi verilerek kumbaraların nasıl kullanılacağı anlatılmalıdır. 

13. Oyun odasında bulunan dolaplar acil durumlarda düşmeleri engellenecek şekilde duvara monte edilmeli ve 
düzenli olarak sağlamlıkları kontrol edilmelidir. Dolapların üzerine malzeme istiflemeyiniz. 

14. Çalışma arkadaşlarınızla güvenliğinizi tehlikeye düşürecek şakalaşmalar yapmayınız. 

15. Çalışma alanınızdaki tüm elektrikli aletlerin kablolarının, fiş ve prizlerinin uygun ve emniyetli olmasını ve 
arızalı olanların onarılmasını sağlayınız. Herhangi bir şekilde elektrik onarımlarını kendiniz yapmayınız. 
Ayrıca sarkan ve ekli elektrik kablolarının açıkta durmasını engelleyiniz. Herhangi bir arıza durumunda 
derhal teknik personele haber veriniz. 

16. Yüksek yerlerdeki raflardan herhangi bir şey alırken portatif merdiven kullanınız. Çocukların raflara 
tırmanmasını engelleyiniz. 

17. Oyun odasında bulunan cam yüzeylerde kırık ve çatlak olması durumunda derhal onarılmasını sağlayınız. 

18. Çocuk oyun odalarında yaralanma ve kazalara neden olabilecek malzemeler (bıçak vb.) bulundurmayınız.  

19. Mesai sonunda çalışma alanından ayrılırken ışıkları söndürüp, elektrikli aletlerin fişini prizlerden çıkarınız. 
(Zorunlu olarak çalışması gerekenler hariç) 

20. Çalışma ortamınızda kendiniz ya da çevrenizdekiler için gördüğünüz tehlikeleri ÜSPER İş Sağlığı ve 
Güvenliği Birimi’ ne bildiriniz. 

21. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi talimatlarına uyunuz. 

22. Yangın söndürme cihazlarının yerlerini değiştirmeyiniz. 

23. Meydana gelebilecek herhangi bir iş kazası veya ramak kala olayları derhal ÜSPER İş Sağlığı ve Güvenliği 
Birimi ile birim sorumlunuza haber veriniz. 

 


