COVİD-19 ÖNLEMLER REHBERİ 1
Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Hareketliliği
Saha Çalışanları ve Tarım Aracıları İçin Yol Haritası
İl/İlçe Seyahat İzin Kuruluna
başvuruda bulunmalıyım.

Çalışmaya gideceğimiz il için
ulaşım planlamasını yaptım.

Seyahat İzin Belgesi talebi için Alo 199,
İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemini de
kullanabilirim.

Sosyal izolasyon kurallarına göre bir
minibüste 7 kişi seyahat edecek ise
kaç araç temin etmeliyim?

Aldığım bilgilerle seyahat planlaması
yapıyorum.

Kendi araçlarımızı da kullanabilir
miyiz?
Bu yolculuğun ilave giderlerinin
ödemesini kim yapacak?

“Tarım Aracısı” belgem var.
Yoksa belge çıkarmak için İŞ-KUR
İl Müdürlüğüne gitmeliyim.

Devlet ulaşım, çalışma ve yaşam alanlarının
düzenlenmesi aşamalarında ne kadar destek
veriyor?
Kimse bu süreci desteklemez ise ne
yapabileceğimizi işçilerle görüşmeliyim.
+90 (541) 457 31 90
info@ka.org.tr
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Araç dezenfekte edildi.
İşçiler için kişisel hijyen
paketleri hazır.

Yola çıkacağımız ilin valiliği, çalışmaya gideceğimiz
ilin valiliğine haber verdi mi, bunu öğrenmeliyim.

    
  
 
    

İzin
Seyahat
Belgesi

Tarlaya/bahçeye ulaşımda araçlardaki kişisel
mesafe kurallarına uyuluyor mu?
Maskeler ve eldivenler bütün işçilere dağıtıldı
mı?

Sağlık ve güvenlik birimleri yeterli
düzeyde bilgi verdi.

Seyahat İzin Belgeleri hazır.

Seyahate katılacaklar listesini hazırladım.

Tarlaya/bahçeye ulaşım organize edildi.

Ateşi olan işçi ve/veya yakını
seyahate katılamayacaksa ne
olacak? Buna yönelik bir çözüm
üretmeliyiz.

Sürücünün sağlık durumu iyi.

İşçiler ve toprak sahibi/çiftçi ile görüştüm.

Bahçe/toprak sahibinin sağlıklı ve güvenli bir
biçimde çalışılması için verebileceği desteği
öğrendim.

İşçilerin ilden çıkarken
sağlık kontrolü tamamlandı.

Araç seyahate hazır.

Kimlerin hangi araca bineceğini planladım.
İl Göç İdaresinin yabancı göçmen işçiler için verdiği
yol izin belgeleri yeterli. Yabancı işçilerin hepsinin yol
izinleri var mı?
65 yaş üstü işçi ve/veya aile bireylerinin sokağa
çıkma yasağı sürüyor. İşçilerle bu sorunu
konuşmalıyım.

Araçlar her sefer sonrası dezenfekte ediliyor
mu?

Yolculuk sorunsuz geçti ve
çalışacağımız ile/ilçeye/köye geldik.
Kumanya yeterli.
Transit geçilen illerde herhangi bir sorun
çıkmadı.

Çadırları kurduk, altyapı tamam.
Çadırlar en az 5 metre arayla kuruldu mu?
Uyku düzeninde kişiler arası mesafe en az
1,5 metre olmalı kuralı gözetilirse kaç çadıra
ihtiyaç var? Çadır ihtiyacını AFAD, belediye
ve çiftçi/tarla sahibi ile konuşmalıyım.
Su, elektrik ve tuvalet-banyo koşulları
sağlandı mı?
Çadır yerleşkesi sık sık dezenfekte ediliyor
mu?

Çalışmaya koşulları uygun.

Çadırlarda kişisel temizlik malzemesi mevcut
mu? Çadırlar sık sık havalandırılıyor mu?

Tarladaki/bahçedeki çalışma düzeni işçiler
arasında mesafe en az 1,5 metre olacak şekilde
ayarlandı mı?

Varsa, çadırda kalacak gebe, lohusa, bebek,
engelli ve hasta işçi yakınlarının ihtiyaçları
düşünüldü mü?

Çalışma alanına seyyar tuvaletler yapıldı mı?
Temiz su ve sabun temin edildi mi?

Belediyeler çadır yerleşimindeki katı ve evsel
atıkları düzenli topluyor mu?

Bu alanlar sık sık dezenfekte ediliyor mu?
İçme suyu temin edildi mi? Çalışanlara tek
kullanımlık bardaklar dağıtıldı mı?
Dinlenme ve yemek alanları belirlendi mi?

