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GİRİŞ/AMAÇ

YÖNTEM

Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) Aralık 2019’dan bu
zamana kadar mücadele edilen ve mücadeleye devam edilen
başta solunum yolu olmak üzere, uygun şekilde maske
kullanılmaması, yetersiz el hijyeni ve sosyal mesafenin
korunmaması ile kolayca yayılabilen bir bulaşıcı hastalıktır.
Toplu Beslenme hizmeti verilirken COVID-19’dan korunmak
için alınması gereken önlemler bulunmaktadır. Çalışmamızda,
COVID-19 döneminde toplu beslenme hizmeti veren kamu
kuruluşlarının mevcut durumunun belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında kamu kurumlarından devlet
üniversiteleri, bakanlık merkez teşkilatları ve il
müdürlüklerine ait internet siteleri Toplu Beslenme
Sistemleri yönüyle incelenmiştir. Kurumların yeni normal
veya kontrollü sosyal hayat olarak tanımlanan yeni
dönemim üçüncü haftası itibariyle (22 Hazirandan başlayan
hafta) menü seçenekleri, yemek saatleri, COVID-19
kapsamında koruyucu tedbirler için web sitesinden
bilgilendirmede bulunması gibi faktörler açısından
incelenmiştir.

BULGULAR
İnternet sitesine ulaşılan toplamda 25 kurum incelenmiştir. Kurumların 13’ünde (%52) set seçimsiz menü, 1’inde (%4) hem set
seçimsiz menü hem kumanya seçeneği, 2’sinde (%8) kumanya, 1’inde (%4) COVID-19 sebebiyle bir sonraki duyuruya kadar
yemek hizmeti verilmeyeceği belirtilmiştir. Kurumların 2’sinde (%8) internet sitesinde yemekhaneleri kullanacak personelin
pandemi sebebiyle uyması beklenen kurallar ile ilgili bilgilendirme bulunmaktadır. Kurumların 2’sinde (%8) farklı yemek
servisinden yararlanma saatleri belirlenmiş, bu kuruluşlardan biri bu saatleri farklı birimlere göre diğeri ise farklı katlara göre
belirlemiştir ayrıca bu kurum kumanya hizmeti veren iki kurumdan biridir. Farklı saatlere göre belirleyen kuruluşlardan 1’i (%4)
yemekhane ile ilgili bilgileri kendi kurum portalında bulunduğunu belirtmiş, 7 (%28) kuruluşun ise güncel toplu beslenme
servisi hizmeti ile ilgili kurum web sitesinde herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Tablo 1: Kamu Kurumlarında Sunulan Toplu Beslenme Hizmetleri
Set seçimsiz menü
Set seçimsiz menü + kumanya
Sadece kumanya
Hizmet vermeyen
Web sitesinde bilgi bulunmayan

n
13
1
2
1
7

%
52
4
8
4
28

TARTIŞMA/SONUÇ
Yaşanılan bu yeni dönemde kamu kuruluşlarında sunulan beslenme hizmetleri ve COVID-19 kapsamında alınan tedbirler hayati
öneme sahiptir. Bu dönemde kuruluşların hizmet verilen yerlerinde afişler ve yapıştırmalar uyarma ve bilgilendirme amacıyla
kullanılmaktadır. Kullanılan bu yöntemlere ek olarak her kurum tüm personelin ulaşabileceği şekilde kurumun aldığı önlemleri
ve kendisinden beklenen tedbirleri kurumun kendi web sitesinden ilan etmelidir. Bu dönemde ilgili kuruluşlar tarafından
uygulanacak rehberler geliştirilmeli ve güncellenmelidir.
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