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C()VlI)_l9 testi pozitil'çıkan biı gıcla işletn]csi çallşaı-ıııra vel,a işleınıele karşı tııtıra çıIılııı
slılıil'ııiı'.
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çalışanııı işe gelnıesine izin r.-rilııı,.,ınclidiı. İlk

ıc
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ile teması kesilıııelidir,
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7. C()VID_l9

teıııl,ıs ktııııııış
olduğu tespit edileıı ıcva belirgin seıııptoınlar göSleı,ct] çalışııiın

olıbileceği üçüncü kişileı

de bilgilcndiriln-ıelidir,
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olabilecek çalışnıa ve diııleıınıe alaııları (zeıı-ıiıl, 1iizerl,:ı
r,cıııcIilı;ııle^
lar. kontrol paı,ıelleri. kıl,ıı kcılları. butoırlar. tıtls. otjs ı-ı,ıılzcıııelcri,
tcıııizlik r e tlezcı,ıll.,[,il "ıı
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