
USGBC, Sağlıklı Ekonomi stratejisinin bir parçası olarak, proje ekiplerinin 
sağlıklı alanlar sağlamasına ve işyerlerine yeniden dönüşe yardımcı olmak 
için 7 LEED pilot kredisine sahiptir. Pilot krediler, temizlik ve dezenfekte 
etme, işyerinde yeniden kullanım, HVAC ve sıhhi tesisat operasyonları ile 
ilgilidir ve halk sağlığı, sektör kılavuzlarıyla uyumludur. Krediler LEED’in 
sürdürülebilirlik çizgisinde en iyi uygulamaları ana hatlarıyla belirtir. Krediler, 
sertifikalı veya sertifika alan LEED projeleri tarafından kullanılabilir.

LEED  
Önce Sağlık 
Covid-19 
Pilot Kredileri



Önce Sağlık: 
Temizleme ve 
Dezenfekte 
Etme
Önce Sağlık: Çalışma Alanınızı Temizleme ve Dezenfekte Etme kredisi, tesislerin 
sağlıklı bir iç mekan ortamını ve işçi güvenliğini destekleyen en iyi yeşil temizlik 
uygulamalarını izleyen bir politika oluşturmasını ve prosedürleri uygulamasını 
gerektirir. COVID-19'u tedavi etmek için aşılar ve tıbbi tedaviler hala geliştirilmekte 
olsa da, etkili dezenfekte edici ürünler ve süreçler zaten mevcuttur. Kredi, ürünle ilgili 
hususlara ek olarak, temizlik personeli, bina sakinlerinin eğitimi ve yönetim ekibinin 
kontrolü dahilindeki diğer hizmetler için prosedürler ve eğitimler gerektirir.



Önce Sağlık:  
Çalışma Alanına 
Geri Dönüş

Önce Sağlık: Çalışma Alanınızı Yeniden Girin kredisi, yeniden giriş için 
değerlendirme ve planlama yapmanın yanı sıra, işyerinde çalışma 
başladığında ilerlemeyi ölçmek için kullanılan bir araçtır. COVID-19'un 
yayılmasına karşı önlemler alan bina operasyonlarında ve insan 
davranışında sürdürülebilir gereksinimleri belirler. Amerikan Mimarlar 
Enstitüsü (AIA) Yeniden Kullanım Değerlendirme Aracı ile uyumludur ve 
sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için kararların şeffaf bir şekilde 
raporlanmasını ve değerlendirilmesini gerektirir.



Önce Sağlık:  
Bina Su Sistemi 
Yeniden Devreye 
Alma
Bina Suyu Sistemi Yeniden Devreye Alma kredisi, bina ekiplerinin bina 
kullanıcılarının bozulmuş su kalitesine maruz kalma riskini azaltmalarına yardımcı 
olur. Haftalarca veya aylarca süren bina ve iş kapanışları su kullanımını azaltır ve bu 
da potansiyel olarak durgun su veya içilmesi veya kullanılması güvenli olmayan 
suya yol açabilir. Kredi, ABD EPA ve Hastalık Kontrol Merkezleri dahil olmak üzere 
endüstri kuruluşlarından ve uzmanlardan gelen önerileri entegre eder. Binaların 
bir su yönetimi planı geliştirmesini ve uygulamasını, yerel su ve halk sağlığı 
yetkilileriyle koordineli çalışmasını, su sistemi faaliyetlerini ve ilgili riskleri bina 
sakinlerine iletmesini ve hem bina hem de topluluk kaynaklarından gelen su 
kalitesini ele almak için adımlar atmasını gerektirir.



Önce Sağlık:  
COVID-19 
Süresince İç Hava 
Kalitesi Yönetimi
Kredi, mevcut iç mekan hava kalitesi gereksinimlerine ve LEED'deki kredilere 
dayanmaktadır. Bina ekipleri, iç mekan hava kalitesi sistemlerinin tasarlandığı gibi 
çalıştığından emin olmalı ve COVID-19'un havaya yayılmasını en aza indirebilecek 
geçici havalandırma ayarlamaları belirlemelidir. Dikkate alınacak diğer hususlar 
arasında, artan havalandırma ve hava filtreleme ve bina sakinlerinin fiziksel 
mesafesinin sağlanması ve halk sağlığı ve endüstri kaynaklarında özetlenen 
önlemlerin uygulanması yer almaktadır.



Önce Sağlık:  
Pandemi 
Planlaması
Önce Sağlık: Pandemi Dönemi Planlaması kredisi, şehirlerin ve toplulukların 
insanlar için yüksek risk oluşturan bir pandemi sırasında hastalığın yayılmasına 
hazırlanmasına, kontrolüne ve hafifletilmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 
Plan, olası etkileri değerlendirmekten ve karar vericilere kısa ve uzun vadeli 
zorluklar hakkında tavsiyelerde bulunmaktan sorumlu, farklı disiplinleri temsil 
eden bir görev gücü içermelidir. Ayrıca tarihsel, coğrafi, epidemiyolojik ve diğer 
faktörleri özetleyerek sağlıkla ilgili riskleri ve savunmasızlıkları tanımlamalı ve 
hazırlığı değerlendirmelidir. Plan, sağlık sistemi hazırlığını, ev içi müdahaleyi, olay 
yönetimini ve diğer mevcut politika ve prosedürleri değerlendirir. Krediye, 
paydaşlar ve diğer ortaklar için eğitim ve öğretim de dahildir.



Önce Sağlık:  
Pandemi ve 
Sosyal Eşitlik
Kredi, pandemiye hazırlık, planlama ve müdahale sürecinin tüm aşamalarında 
eşitlik etkilerini sistematik olarak dikkate alır. Yerel yönetim veya kalkınma 
otoritesi, acil durum komuta ve müdahale sisteminin yapısına eşitlik 
sağlamaktan sorumlu ve yerinde bir yerel öz varlık yetkilisine sahip olmalıdır. 
Plan ayrıca sürekli olarak girdi toplamak için bir Pandemik Topluluk Danışma 
Grubu oluşturmalı ve grup şehrin veya topluluğun demografik ve sosyo-
ekonomik çeşitliliğini yansıtmalıdır. Mevcut pandemi, halk sağlığı ve sağlık 
bakım tesisleri hakkında ilgili bilgileri paylaşmak için halkla iletişim, sosyal 
yardım ve eğitim kampanyaları da krediye dahildir.



Önce Sağlık:  
Arc, Yeniden 
Başlangıç Kredisi

Binaların sahibi veya yöneticisi olanlar için, alanların yeniden kullanılması 
söz konusu olduğunda en büyük sorun hazırlıklı olmaktır. Önce Sağlık: 
Arc, Yeniden Başlangıç Kredisi, tesis ekiplerinin COVID-19'un bulaşma 
riskini yönetmesine yardımcı olur (enfeksiyon kontrol politikaları ve 
prosedürleri, ilgili halk sağlığı yetkilileriyle uyum belgeleri, tekrarlanan) 
kullanıcı geri bildirimi ve iç mekan hava kalitesinin ölçümü).



Amaçlarımız ve 
değerlerimiz 
sürdürülebilir bir 
gelecek için yaptığımız 
her şeyin temelini 
oluşturuyor.



Bizimle Tanışın!

Doküman İçeriği Koruma Altındadır. Bu doküman ECOBUILD Yeşil Binalar İnşaat Mühendislik Enerji Danışmanlık Limited Şirketine aittir ve hiçbir şekilde 
kopyalanarak kullanılamaz, değiştirilemez, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.  Herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanılamaz. Bu kapsamda, bu belgenin herhangi 
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