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ODALARIMIZA ( 2022 / 72 ) NOLU GENELGE:

İlgi : Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün 17.06.2022 tarih ve 167749014 sayılı yazısı.

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün (İlgi) Yazısında; Sağlık Bakanlığımızın 2019-2023 Stratejik Planında;
"Farklı sağlık basamaklarının iş birliğini gerektiren alanlarda bütünleşik sağlık hizmet modellerini hayata
geçirmek" amacı doğrultusunda "iş sağlığı hizmetlerini iyileştirerek çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek"
stratejisi için "Topluma yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları geliştirerek” "İş yerlerinde sağlıklı yaşam
alışkanlıklarının geliştirilmesi için İş Sağlığı profesyonelleri, işverenler ve ilgili diğer paydaşlarla birlikte eğitim ve
farkındalık çalışmaları" faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

Çalışan Sağlığı Daire Başkanlığımızda Bakanlığımız Stratejik Planı doğrultusunda çalışmalarıyla ilgili olarak
“Çalışan sağlığı kapsamında işyeri ziyaretlerini” temel hedef olarak belirlemiştir. Bu sebeple çalışan sağlığı
birimlerinin görev tanımlarına uygun olarak Bakanlığımızın hedeflerini gerçekleştirmek üzere işyeri ziyaretlerinin
yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ankara ilimizde bundan sonra işyeri ziyaretleri bu esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Söz konusu
ziyaretlerin ekte yer alan (Ek-1-2) “İşyeri Ziyaretlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar” dahilinde ve belirlenen süre
içerisinde yapılabilmesi önemlidir.

Bu ziyaretleri gerçekleştirecek olan birimlerimiz amacı “işverenleri ve çalışanları, çalışan sağlığı ve iş güvenliği
konularında bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak” başlığında
belirtilen hususlarla ilgili olarak çalışma yürütülceği bildirilmektedir.

İlimizde yapacağımız işyeri ziyaretlerinin amacına ulaşabilmesi için (Ankara Sanayi Odası, Ankara Organize
Sanayi Bölgeleri (12 Bölge), Ankara Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,
Ankara Ticaret Odası vb.) oda ve birliklerimizin ve bağlı meslek komitelerinin ve üyelerinin gerekli bilgilendirme
ve desteğinin sağlanması istenmektedir.

Yapılacak denetimlerle ilgili esnaf ve sanatkârlarınızın bilgilendirilmesi hususunu;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.
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