
ODTÜ ÜLKEM KOLEJİ

COVID 19
Yemek Operasyonu



ADAPTASYON 
SÜRECİNDE 
YENİ HİZMET MODELİ

Pandemi sonrası geçiş sürecinde tüketicilerin kendilerini 
güvende hissedeceği sağlıklı ve besin değeri yüksek 
menüleri servis etmek amacıyla yeni senaryolar 
çalışılmıştır.

Senaryo
• Mevcut gıda güvenliği proseslerimiz çerçevesinde

onaylı menü okul mutfağımızda hazırlanacaktır.

• Yemek servisi sosyal mesafe kurallarına göre
hazırlanan yemekhanede yapılacaktır.

• Çatal/bıçak servis kağıt kılıflarda yapılacaktır.

• Menüde yer alan salatalar soslanarak, paketlenerek,el
değmeden servis edilecektir.

• Meyve servisi el değmeyecek şekilde kese kağıdı
içerisinde servis edilecektir.

• Öğle yemeği saatinde kişi başı 1 adet kapalı bardak
içme suyu verilecektir.



ADAPTASYON 
SÜRECİNDE 
YENİ HİZMET MODELİ

Senaryo
• Ekmekler poşetli roll ekmek olarak servis 

edilecektir.

• Tuz,karabiber baharatlar tek kullanımlık olacaktır.

• Yemek masalarındaki peçetelikler kullanımdan 
kaldırılacak.Islak mendil servis edilecektir.

• Personel servis süresi boyunca tek kullanımlık 
önlük ve maske kullanacaktır.

• Yemek masaları her kullanım sonrası okul destek 
personelleri tarafından uygun dezenfektan ile 
dezenfekte edilecektir.



YENİDEN AÇILIŞ



HAZIRLIK SÜRECİ

•Pandemi Sonrası Hizmet Başlangıcı Kontrol Listesi

ile kontrollerin yapılması ve aksiyonların

planlanması

•Covid-19 kapsamında faaliyet alanlarında risk

değerlendirmeleri yapılarak gerekli tedbirlerin

planlanması

•Tüm çalışanların sağlık durumlarının kontrolü ve

izleme süreçlerinin İşyeri Hekimleri tarafından takip

edilmesi

•İşe başlayacak personellerin belirlenmesi

•Çalışanların işbaşı öncesi sağlık durumu

beyanlarına ait "Çalışan İşe Dönüş

Taahhütnamelerinin" imza altına alınması

•Tüm çalışanların oryantasyon, Covid-19 pandemi,

İSG ve operasyonel eğitimlerinin verilmesi



ADAPTASYON SÜRECİ

•Tedarikçilerimizin şirketimiz tarafından belirlenen

Covid-19 gerekliliklerinin ve protokol süreçlerinin takip

edilmesi

•Menülerimizin bağışıklık sistemini güçlendiren

planlamaları ile sağlığın korunması

•Ekiplerimizin pandemi sürecine bağlı kaygı, endişe,

psikososyal değişimlerinin işyerine adaptasyonunun

işyeri hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarının

koordinasyonu ile profesyonel yönetilmesi

•Ulusal ve uluslararası yayımların takibi, belirlenen

gerekliliklere ait planlamaların yapılması, sistemimize

entegrasyonunun sağlanması

•Tüm Covid-19 korunma basamaklarında müşteriler ile

koordineli olarak işbirliğinin yapılması



SOSYAL MESAFE



HAZIRLIK SÜRECİ

•İşbaşı öncesi "Covid-19 Tedbirleri İşbaşı Kontrol

Listesi" ile kontrollerin yapılarak planlanması

•Tüm çalışma ve sosyal alanlarda "sosyal mesafe

kuralları" uygulama sorumlularının belirlenmesi

•Çalışan sayısına göre alan ve mola kullanım planlarının

oluşturulması

•Çalışma alanları yerleşiminin gözden geçirilmesi ve

sosyal mesafe kuralları çerçevesinde önlem alınması

•Sosyal mesafe konusunda farkındalık sağlayıcı

görsellerin oluşturulması, belirleyici/ayırıcı bariyerlerin

düzenlenmesi



ADAPTASYON SÜRECİ

•Yemek servisinin her zaman benmarinin arkasından

yapılarak sosyal mesafe kurallarına uyumun

sağlanması

•Servis esnasında çalışanlar ve müşteriler arasında

koruyucu tedbirlerin alınması

•Nakit satış yapılan lokasyonlarda kasiyerlerin siperlik

ve/veya koruyucu bariyer kullanması

•Tedarikçilerin ürün teslimi esnasında sosyal mesafe

kurallarına uyumunun sağlanması

•Sosyal Mesafe Kurallarına uyum için gerekliliklerin

müşteriler ile koordineli olarak

işbirliğiyle yapılması

•



HİJYEN     

VE 

DEZENFEKSİYON



HAZIRLIK SÜRECİ
•İşbaşı öncesi çalışanların her vardiyada ateş kontrolünün yapılması ve günlük 

sağlık bildirimlerinin alınması 

•Tüm tedarikçilerin projelere giriş öncesi ateş kontrolünün yapılması

•Her vardiyada işbaşı konuşmaları ile çalışanlara Genel Hijyen/ Kişisel Hijyen 

eğitimi ve Covid-19 korunma yollarıyla ilgili bilgilendirmelerin yapılması 

•Çalışanların ellerini sık sık 20saniye boyunca sabunla yıkaması ve dezenfekte 

edilmesi

•Covid-19 risk değerlendirmede işe özgü tanımlanan kişisel koruyucu 

donanımların kullanılması, giyilmesi ve çıkarılması esnasında belirlenen 

kuralların uygulanması

•Maske kullanım sırasında kirlenmesi, nemlenmesi veya yırtılması durumunda 

yenisiyle değiştirilmesi

•Kullanılmış maskenin kirlenmediği düşünülse bile tekrar kullanılmaması

•Atık olması durumunda tanımlı eldiven-maske atık kovasına atılması 

•Mutfak alanında bulunan tüm ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması

•Mutfak alanında bulunan havalandırma sisteminin bakımının yapılması



ADAPTASYON SÜRECİ

•Çalışanlara yeniden işe uyum sağlama, mevcut önlemler ve oluşturulan yeni kurallar doğrultusunda 

online eğitimler verilmesi

•Üretim, sosyal alanlar, soyunma odalarının kullanım esnasında saatte 1 kez ve her kullanım sonrası 

(15 dakika) olacak şekilde havalandırılması 

•Yemek servis ve sunumunda kullanılan tabak, çatal vb. ekipmanlara temasın önlenmesi için 

dağıtımın mutfak çalışanları tarafından tüm hijyen önlemleri alınarak kontrollü yapılması

•Ekipmanların UV lamba ile dezenfeksiyonunun sağlanması 

•Yemek servis ve sunum alanlarında boşalan masaların hızla temizlik ve dezenfeksiyonun yapılması

•Mutfak, ekipman yüzeyleri ve yüksek riskli temas noktalarının dezenfeksiyonun her kullanım sonrası 

yapılması

•Sürdürülebilir hijyen ve dezenfeksiyon uygulamalarının müşteriler ile koordineli olarak işbirliğinin 

yapılması



İLETİŞİM 












