
 

 

1. Koğuşların temizliği günlük olarak yapılacaktır. 

2. Ayda bir koğuşlarda ilaçlama yapılacaktır. 

3. Koğuşlarda herkese ait bir adet ranza  bulunacaktır. 

4. Kampa alkollü gelmek, kamp dahilinde her türlü alkollü içki içmek-bulundurmak, uyuşturucu madde 

kullanmak-bulundurmak, kumar oynamak, yasadışı doküman ve her türlü kesici, delici ve ateşli silah 

bulundurmak kesinlikle yasaktır. 

5. Koğuşlarda yatağa iş elbiseleri ile oturmak ve yatmak yasaktır. 

6. Tuvaletlerin havalandırma pencereleri sürekli açık olacaktır. 

7. Koğuşlarda havagazı ile aydınlatma yasaktır. 

8. Koğuşlarda piknik tüpü kullanmak, yemek pişirmek ve yemek yasaktır. Ancak yemek yerlerine 

gitmesinde tıbbi sakınca görülen hasta işçilere, doktorun göstereceği lüzuma göre odalarda 

yemek yeme izni verilir. 

9. Hastalanan işçiler hastaneye veya başka bir odaya nakledilmek suretiyle diğer işçilerden ayrılacaktır. 

10. Binaların uygun bir yerinde, işçilerin yatarken veya kalktıklarında el, yüz ve ayaklarını yıkamaları, 

traş olmaları için yeteri kadar akar sulu lavabolar ve yıkama yerleri bulundurulacaktır. 

11. İşçiler kendilerine verilen koğuşu gereği gibi temiz tutmakla,teslim alındığı şekilde teslim etmekte 

yükümlüdürler. 

12. Kampa malzeme ve personel giriş çıkışları güvenlik gözetimindeki kapıdan yapılacaktır. 

13. Kamp dahilinde personelin ziyaretçi kabulü mesai saatleri içerisinde olacaktır. Yatılı misafir kesinlikle 

kabul edilmeyecektir. 

14. Saat 23.00’den sonra kampa giriş-çıkışta sessizliğe azami dikkat gösterilecektir. 

15. Çevre temizliğine önem verilecek, ortak kullanım mahallerin temizliği korunacak. 

16. Şantiyeden ilişiği kesilen, izne giden veya işe yeni başlayan personel, kamp amirliğine bağlı 

bulunduğu firma tarafından bildirilecektir. 

17. Koğuşlarda kalanların kullanımına verilen her türlü malzeme ilgili kişilere zimmetlenmiştir. Meydana 

gelen her türlü hasardan kullanan kişi sorumlu olup, hasar bedeli hesabından kesilecektir.  

18. Koğuşlardaki elektrik tesisatına müdahale etmek, koğuş dahilinde açık alevli ısıtıcı kullanmak 

yasaktır. 

19. Yapılacak denetimlerde,koğuş dahilinde bulundurulması sakıncalı olan maddeler tespit edildiğinde 

madde veya malzemeler derhal koğuş dışına çıkarılacak ve sorumlular hakkında rapor tutulacaktır. 

20. Tuvaletlere kağıt, bez gibi maddeler atılmayacaktır. 

21. Duşlarda kullanım sonrası artık  malzeme (sabun, şampuan, traş bıçağı vb.) kesinlikle bırakılmayacak 

ve kontrollerde bulunan malzemeler atılacaktır. 

22. Meydana gelebilecek elektrik arızalarında elektrik personeli tarafından yerleri bilinen elektrik 

şalterlerinin kapatılması ile müdahil olunacaktır. 

23. Meydana gelebilecek mekanik tesisat arızalarında mekanik personeli tarafından yerleri bilinen 

vana ve kumanda panolarından arızaya müdahil olunacaktır. 

24. Yangın eğitimi verilmiş koğuş güvenlik, temizlik personeli mevcut bulunan  yangın dolabı ve  

muhtelif yerlerde bulunan yangın tüpleri ile yangına müdahale edecektir. 

25. Meydana gelebilecek deprem, yangın, patlama gibi acil durumlarda tüm personel ilan panolarına 

asılmış  olan Acil Durum Eylem Planı’na göre hareket edecektir.  

 


