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HAFTALIK
E-BÜLTEN
Mak na Mühend sler Odası Antalya Şube'den en son haberler

'ASANSÖR
KAPILARI

KATTA AÇIK BEKLETİLMELİ'
BU SAYIDA

'ASANSÖRLER YERİNE
MERDİVENLER TERCİH EDİLMELİ'
Şube Başkanımız Prof. Dr. İbrahim Atmaca, son
dönemde tekrar hızla artan Covid-19 salgını
dolayısıyla, ofis ve işyerlerinde zorunlu haller
dışında asansör yerine merdivenlerin tercih
edilmesi gerektiğini ifade ederek, 'birtakım
önlemler alınmalı ve asansörlerde taşınan
insan sayısı azaltılmalı' dedi.
Başkanımız, ülkemizde son günlerde yayılımı
artan Covid-19 virüsü nedeniyle tedbirlerin
sıkılaştırılması gerektiğini belirterek virüsün
kapalı ortamlarda ve insanların temas ettiği
noktalardan daha fazla yayılması nedeniyle
asansörlerde

de

gerekli

sterilizasyonun

sağlanması gerektiğini dile getirdi ve TMMOB
MMO İklimlendirme Teknik Kurulu'nun son
açıklamaları doğrultusunda alınması gereken
tedbirleri hatırlattı.
Başkanımızın açıklamaları şu şekilde:

Zorunlu olmadıkça asansöre binilmeyip mümkün
olduğunca merdivenler kullanılmalı.
Asansörlerde taşınan insan sayısı azaltılarak, 1
metrekareye 1 kişi olacak şekilde asansör kullanımı
sağlanmalı.
Asansör kabinleri

bekleme

halindeyken

kabin

kapılarının açık olacak şekilde beklemesi sağlanmalı.
Asansörün beklediği katta binanın dış havaya açılan
kapısı veya penceresi varsa açık tutulmalı. Ancak
bekleme halinde iken varlık sensörü ile çalışan UV-C
ile dezenfeksiyon yapılıyorsa kapılar kapalı tutulmalı.
Asansör kuyusu mümkünse üstten havalandırılıp
mümkün olan en alt kottan egzoz edilmelidir.
Kuyu boşluğunun en alt kotuna denk gelen katta dış
havaya bağlantı yapılarak kirli havanın egzoz fanı ile
dışarıya tahliyesi gerçekleştirilmelidir.
Kabin içine mümkünse hava yukarıdan basılıp
aşağıdan toplanmalı böylece kirli havanın insan
solunum
mesafesinden
uzaklaştırılması
sağlanmalıdır.
Kabin taze hava fanının önüne mümkünse Hepa filtre
takılması da önerilmektedir. Asansör kuyularının
bakım ve temizliği sağlanmalı, bakım periyodunda
kuyu temizliği kayıt altına alınmalıdır.
Asansör kuyu dibinde oluşabilecek nem ve su
birikintisi için süzgeç, pis su pompası gibi tesisatlar
oluşturularak önlem alınmalı ve zeminin kuru
kalması sağlanmalıdır.
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Şubem zde 4-5-6 Eylül 2020
tar hler nde Şant ye Şefl ğ
Kursu gerçekleşt r ld
Şubemizde 4-5-6 Eylül 2020 tarihlerinde Şantiye
Şefliği Kursu gerçekleştirildi.

Şubem zde Açılması Planlanan Kurslar
1) 17 - 18 Eylül 2020 LPG OTOGAZ
İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ
(POMPACI) KURSU
2) 21 Eylül 2020 TÜPLÜ LPG DAĞITIM
PERSONELİ KURSU
3) 22 Eylül 2020 TÜPLÜ LPG DAĞITIM
PERSONELİ KURSU
Bilgi ve kayıt için:0242 317 11 84 Dahili: 113

Basında Şubem z
Şube
Başkanımız
Prof.
Dr.
İbrahim
Atmaca'nın Pandemi döneminde 'Asansör ve
Yürüyen Merdivenler'de alınması gereken
tedbirleri kapsayan basın açıklaması ulusal
ve yerel basında geniş yer buldu. Okumak
için aşağıdaki linkleri tıklayınız!
https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/corona-ile-ilgilidikkat-ceken-uyari-asansorler-yerine-merdiven-kullanin6025483/
https://www.sabah.com.tr/antalya/2020/09/06/makinemuhendisleri-odasindan-asansor-yerine-merdivenkullanimi-uyarisi
https://odatv4.com/sondakika_m.php?n=asansor-yerinemerdiven-tercih-edilmeli-06092002
http://www.gunhaber.com.tr/haber/-Asansor-yerinemerdiven-tercih-edilmeli-/462526

Anlaşmalı olduğumuz kurumlara
b r yen s daha eklend !

