
 

DAĞITIM YERLERİNE
 

İlgi : Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 20.03.2020 tarihli ve
16647434-300-E.979401 sayılı yazısı.

 
Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, 

 gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların
 kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir. Son günlerde Dünyada pek çok ülkede

 yaşanan yeni Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı olağanüstü durum, yeterli önlemi almakta geciken
 ülkelerde kayıpların artmasına neden olmuştur. Bu sebeple, ülkemizde de benzer durumların

 yaşanmaması için gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının
engellenmesi amacıyla;
 

1. Gıda toplu tüketim işletmeleri için;

İşletme girişlerinde dezenfektanlı paspasların bulunması,
Personelin uyması gereken kurallar ile ilgili uyarıcı yazıların bulunması,
Alet  ve  ekipmanların  kullanımdan  önce  ve  sonra  uygun  temizlik  önlemleri
doğrultusunda temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,
Lavabo  ve  tuvaletlerde  elle  kumanda  edilmeyen  muslukların  bulunması,  hijyen
malzemeleri (sıvı sabun, dezenfektan, kağıt havlu, tuvalet kağıdı vb) ile hijyen alet ve
ekipmanlarının eksiksiz kullanılması,
Çalışanların el temizliğine dikkat etmesi (en az 20 sn sabun ve suyla yıkanması, sabun
ve su yoksa alkol bazlı el antiseptikleri kullanılması),
Çapraz  bulaşmayı  önlemek  için  işlem  görmüş  ve  görmemiş  gıda  maddelerinin  ayrı
yerlerde muhafaza edilmesi,
Gıda maddelerinin (ambalajlı ve ambalajsız) zeminle temas ettirilmemesi,
Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı bulguları olan personelin bu belirtiler kaybolana dek
çalıştırılmaması,
Kapalı alanların temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılması,
Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler,
telefon ahizesi,  tuvalet ve  lavabo  temizliğine özen gösterilmesi, bu alanların  temizliği

T.C.
MUĞLA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı :59117193-300-E.987483
Konu :Koronavirüs Salgını Kapsamında

Gıda İşletmelerinde Alınacak
Tedbirler

1 / 3

Muslihittin Mahallesi Hasat Sokak No:1 48100 Menteşe / Muğla
Tel: (0252) 214 12 21 Faks:
E-Posta: mugla@tarim.gov.tr Kep: mugla@gthb.hs01.kep.tr

Bilgi için:Ayşe UĞUR
Mühendis

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : ANNLIBMP Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys

Gelen Tarih Sayı: 30/03/2020 - 885

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://odaborsaebys.tobb.org.tr/tso-mugla-envision/Sorgula/6P5SFN adresinden yapılabilir.



için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır
suyu  (Sodyumhipoklorit  Cas  No:7681-52-9)  veya  klor  tablet  (ürün  tarifine  göre)
kullanılması,

2.Gıda satışı yapan işletmeler için;

İşletme girişlerinde dezenfektanlı paspasların bulunması,
Girişlerde el dezenfektanlarının kullanılması,
Çalışanların el temizliğine dikkat etmesi (en az 20 sn sabun ve suyla yıkanması, sabun
ve su yoksa alkol bazlı el antiseptikleri kullanılması)
Gıdaların  çevreden  gelecek  olumsuz  etkilere  ve  insanların  temasına  açık  olmasını
önleyecek tedbirlerin alınması;

-Açıkta  satılan  sebze  ve  meyvelerin  önceden  ambalajlanması  veya  müşterilerinin
eldiven kullanarak seçmesi yada eldiven kullanan  reyon görevlisi  tarafından ambalajlanarak
satılması,

-Ekmeklerin ambalajlı olarak satışa sunulması, ekmeğin sıcak olarak ambalajsız servis
edilmesi  durumunda  ise  ekmeği  satan  personel  ile  parayı  alan  personelin  farklı  kişiler
olmasının sağlanması,

-  Simit, poğaça vb. unlu mamullerin satışının işletme sahibi tarafından tüketicinin elinin
değmeden yapılmasının sağlanması,

-  Kuruyemiş satış yerlerinde direkt tüketicinin gıdaya ulaşacağı sergi sisteminin
engellenmesi,

-  Kuru bakliyat, şekerleme ve diğer pastacılık ürünlerinde çevre etkisine ve müşteri
temasına izin veren açık sergilemenin önlenmesi,

Ambalajlı  gıdalarda  dahil  olmak  üzere  işletme  ortamının  uygun  dezenfektanlar  ile
günlük olarak dezenfekte edilmesi,
Gıda maddelerinin zemin ile direkt temasının önlenmesi,
Market  arabaları  ve  sepetlerin  en  az  günde  1  kez  olacak  şekilde  temizlik
dezenfeksiyonunun yapılması,
Kasalarda yürüyen bantların temizlik ve dezenfeksiyonunun yapılması,
Post  cihazlarında  temassız  özellikte  olanların  kullanılması  yada  her müşteriden  sonra
pos  cihazının  dezenfekte  edilmesinin  sağlanması  için  tüm  gıda  işletmelerinin
bilgilendirilmesi hususunda;
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Esengül CİVELEK
Vali

Gereğini rica ederim.
 

 

 
Dağıtım:

Tüm İlçe Kaymakamlıklarına
Tüm İlçe Belediyelerine
Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Bodrum Ticaret Odası Başkanlığına
Milas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına
Marmaris Ticaret Odası Başkanlığına
Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanlığına
Muğla Ticaret Borsası Başkanlığına
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