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1. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNE YÖNELİK ALINMASI GEREKEN GENEL
ÖNLEMLER

COVID-19'un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. İş yerleri, çalışanlar ve
müşterilerine COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler.

İş yerlerinin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili
bilgilendirici afişler (el yıkama, sosyal mesafe, maske kullanımı) asılmalı ve aşağıdaki önlemler
alınmalıdır. İş yerlerinin girişinde ve içeride el antiseptiği bulundurulmalıdır.

· Kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir
uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı
renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

· İş yeri giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde
kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe
olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

· Çalışan ve müşteri dahil iş yerinin büyüklüğü ve özelliğine göre metrekare (4/6/8/10
metrekareye 1 kişi) başına kişi sayısı planlanarak içeriye müşteri alınmalıdır;

Ø 4 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Ayakkabı ve çanta satışı yapan esnaflar,
bakkallar, büfe, kantin ve bayiler, kasap, manav, kuruyemişçi, balıkçı ve diğer gıda satış yerleri, kitap ve
kırtasiye mağazaları, konfeksiyon, giyim mağazaları ve tuhafiyeler, kuyumcu, bijuteri ve saatçiler,
oyuncak mağazaları, terzi, ayakkabı tadilat işletmeleri, kuru temizlemeciler, beyaz eşya ve mobilya
mağazaları, kozmetik ve parfümeri mağazaları, akaryakıt istasyonları, elektronik ve telekomünikasyon
mağazaları, elektrik, su, doğalgaz vb. tesisatçılar

Ø 6 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Spor salonları ve fiziksel aktivitelerin yapıldığı
diğer yerler

Ø 8 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: Müzeler, AVM'lerdeki iş yerleri, market ve
süpermarketler

Ø 10 metrekareye 1 kişi olacak iş yerleri: AVM ve plazalar
· İş yeri girişinde/içeride uygun yerlerde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği

veya en az %70'Lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.
· El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu olması

sağlanmalıdır.
· İş yerlerine maske takılarak girilmeli ve içeride maske takılması sürdürülmelidir.
· İş yerlerine misafir alınmamalıdır.
·Müşterilerin ürünlerle el temasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
· Personeli korumak için mümkünse tezgâhlar ve müşteri alanı arasına şeffaf bir bariyer

yerleştirilmelidir.
· İş yeri içerisinde müşterilerin su dışında içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemelidir.
· Kasa önünde müşteri bekleme yerleri arasında (en az 1 metre) olacak şekilde yer

işaretlemesi yapılmalıdır.
·Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenmelidir.
· İş yerlerinin kafeteryaları ve kantinlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın

Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan kantin ve kafeteryalarla iLgiLi uyarılar dikkate alınmalıdır.
· İş yerleri içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve

Çalışma Rehberi"nde yer alan ofislerde alınacak korunma önlemleri ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.
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· İş yerlerinin temizliğinde, İş yerlerinin havalandırılmasında Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan “COVID-iq Kapsamında
KLima/İklimlendirme Sistemlerinde ALınacak Önlemler"e uygun hareket edilmelidir.

2. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNDE PERSONELE YÖNELİK ALINMASI GEREKEN
GENEL ÖNLEMLER

· İş yerinde 10 ve daha fazla personel çalışıyorsa COVID-19'dan sorumlu bir personel
görevlendirilmelidir.

· Personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske
takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19
Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir.

· Personelin tümü kuralına uygun olarak ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takmalı,
maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmelidir. Yeni maske takılırken eller yıkanmalı veya el
antiseptiği kullanılmalıdır.

·Müşteri ile en az 1 metre sosyal mesafe korunmalıdır. Müşteriye ürünün tanıtılması,
gösterilmesi gibi mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da
kullanılmalıdır.

· Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği
kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için, temizlik
personeli, bulaşık yıkayanlar, et ve et ürünleri ile paketlenmemiş gıda satışında çalışan personel
haricindeki çalışanların eldiven kullanımı önerilmemektedir. Personel eldivenli iken herhangi bir yere
dokunmamalıdır.

· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

· Personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı
sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı
alanda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan kantin
ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

· Güvenlik görevlileri için “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan güvenlik
görevlileri ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.
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3. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERLERİNDE MÜŞTERİLERE YÖNELİK ALINMASI GEREKEN
GENEL ÖNLEMLER

·Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen
kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır. Bu bilgilendirme afişinde; ateşi 38 oC'dan
yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı
alan veya temaslısı olanlar içeri alınmayacağı, COVID-19 belirtileri olanların da sağlık kurumluna
gitmeleri gerektiği bilgileri yer almalıdır.

·Müşterilerden iş yerine grup halinde girmemeleri istenmelidir.
·Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’ük alkol içeren kolonya

kullanmalıdır.
·Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları

hususunda uyarılmalıdırlar.
·Müşteriler iş yerlerinde ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun maske

takmazdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeteredir. Bunu yaparken
bez maske kuranımı kurallarına uyulmalıdır.

·Müşteriler satışa sunulan paketi olmayan ürünlere seçme amacıyla dokunmamak, iş yerinde
bu konuda alınan önlemlere uyulmalıdır.

·Müşteriler iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere ve ürünlere dokunmamalıdır.
Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az %70'kk kolonya kullanılmalıdır.
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4. COVID-19 KAPSAMINDA İŞ YERİ VE KURUM/ KURULUŞLARIN YEMEKHANE VE DİNLENME
ALANLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19'un ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması
sırasında ortaya çıkan damlacıklar yolu ile olur. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin
ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle el hijyeninin yanı sıra,
ellerin sık temas ettiği yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu salgının kontrolü için önemlidir.

4.1. Genel Önlemler

· Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine COVİD-19 ile ilgili alınması gereken önlemleri
içeren afişler asılmalıdır.

· Yemekhane ve dinlenme alanlarının girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.
· Yemekhane ve dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralları göz önünde bulundurulmalı,

bekleme sıraları için 1 metrelik güvenlik şeritleri yerlere yerleştirilmeli, yemekhanede fiziksel mesafeyi
belirleyen uygun işaretlemeler yapılmalı ve çalışanların buna uymaları sağlanmalıdır.

· Yemekhane ve dinlenme alanlarında yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.
·Maskeler çıkarılırken Lastiklerinden tutulmalı, dış yüzeyine dokunulmamalı, maske

Lastiklerinden tutularak takılmalıdır.
· Yemekhane masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metrede olacak şekilde (tercihen 2

metre) düzenleme yapılarak çapraz bir şekilde oturmalıdır.
· Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve aynı

kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalı, çay içme molalarında da benzer kurallara dikkat
edilmelidir.

· Yemeğin yemekhane dışında bir yerde yenilmesi durumunda yemek yiyenler arasında en az
1 metre mesafede bulunması sağlanmalıdır.

·Ortak kullanımda bulunan zeytinyağı, Limon sosu, nar ekşisi vb. ürünler kaldırılmalı, tuz ve
baharatlıklar tek kullanımlık şekilde verilmelidir.

· Ekmekler paketli rol ekmek şeklinde verilmelidir.
· Yemek servisinde kullanılan tüm araç gereçler her kullanım sonrasında yıkanmalı ve bir

sonraki kullanıma kadar temiz bir yerde muhafaza edilmelidir.

4.2. Ortam Havalandırması, Temizliği ve Dezenfeksiyonu

· Çalışan sayısına göre yeterli sayıda tuvalet/Lavabo olanağı sağlanmalı ve el yıkama
alanları artırılmalıdır.

· Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca
yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkân
veren düzenlemeler yapılmalıdır.

· Yemekhane ve dinlenme alanları kapı ve pencereler açılarak yeterli ve düzenli
havalandırılmalı ve günlük temizliği su ve deterjanla yapılmalıdır.

· Yemekhanenin temizliği her yemekten sonra yapılmalı, eller ile sık dokunulan yüzeylerin
temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1/100 oranında
sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu tuvaletler ve Lavaboların temizliği sık
yapılmalı, temizlik sonrası 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas N07681-
52-9) dezenfeksiyon amaçlı kullanılmalıdır.
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· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri
içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları
kullanılabilir. http:z/cbs.cevresaglik. gov.tr/cevresaglik/biyosidal/dezenfektan.aspx



COVID-19 | SEKTÖREL AYRIMLI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
31 NO.LU KÜLTÜR VE SPOR MESLEK KOMİTESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI

5. COVID-19 KAPSAMINDA HALKA AÇIK ALANLARIN TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYONU

COVID-19'un ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması
sırasında ortaya çıkan damlacıklar yolu ile olur. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin
ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle el hijyeninin yanı sıra,
ellerin sık temas ettiği yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu salgının kontrolü için önemlidir.

5.1. Tanımlar

Temizlik: Yüzeylerden gözle görünen kirin uzaklaştırılması işlemidir. Tek başına mikroorganizmaları
öldürmemekle birlikte, virüs dahil tüm mikroorganizmaların miktarını azaltarak enfeksiyon riskini
azaltır.

EL Hijyeni: El yıkama veya el antisepsisi işlemlerini içerir.

Dezenfeksiyon: Cansız yüzeyler üzerindeki hastalık yapan mikroorganizmaların çoğunun öldürülmesi
işlemidir. Dezenfeksiyonun etkinliği ancak öncesinde temizlik yapıldığında sağlanabilir.

Dezenfektan: Cansız yüzeylere uygulandığına mikroorganizmaların (bakteri, virüs, mantar) çoğunu
öldüren ürünlerdir.

Antisepsi: Canlı dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. Antiseptik: Canlı
dokulardaki patojen mikroorganizmaların öldüren kimyasal maddelerdir.

Sterilizasyon: Mikroorganizmaların tamamının öldürülmesi işlemidir.

5.2. Yer ve Yüzeylerin Temizlik ve Dezenfeksiyonu

Oteller, alışveriş merkezleri, okullar, bankalar, toplu taşıma araçları ve benzeri halka açık
alanlarda; elle sık dokunulan yüzeyler (sifonlar, musluklar, kapı kolları, kapı zilleri, oyun alanları,
merdiven tırabzanları, bilgisayar klavye ve fareleri, okul/ derslik sıraları, yemek masaları, toplu taşıma
araçlarında el tutacakları, POS cihazı, asansör-elektrik düğmeleri, telefon ahizesi, klima ve televizyon
kumandası, bataryalar vb.) ve tuvaletler sık temizlik ve dezenfeksiyonu gereken yüzeylerdir.

· Halka açık alanların temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalıdır. Sık kullanılan
alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.

· Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran fırça
ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

· Yer temizliğinde su ve deterjan/sabun kullanılması yeterlidir.
· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60°C'da yıkanması
önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir.

· Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır.
· Eller ile sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve dezenfeksiyonu için su ve deterjan ile temizlik

yapıldıktan sonra 1/100 oranında sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılabilir.

· Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması
önerilen bir dezenfektandır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer
cihaz yüzeyleri %70'Lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
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· Kusma, kanama vb. gibi durumlar nedeniyle yüzeylerin kan ya da vücut sıvısı ile
kontaminasyonu durumunda eldiven takılarak kağıt havlu ile kirli yüzey temizlendikten sonra 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu dökülerek 5 dakika beklenmelidir. Daha sonra kirlenen yüzey
paspaslanmalıdır. Kullanılan eldiven, kağıt havlu veya bezler kapaklı çöp kutusuna atılmalıdır. Çamaşır
suyundan etkilenebilecek yüzeylerde eldiven takılarak kağıt havlu ile kirli yüzey temizlendikten sonra
%70'Lik alkol dökülüp en az 1 dakika kuruması beklendikten sonra rutin temizlik yapılmalıdır.

· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren
ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları kullanılır.
http:z/cbs.cevresaglik. gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

· Halka açık alanlarda temizlikte oluşan atıklar ile kullanılmış maskeler ve diğer kişisel
koruyucu ekipman evsel atık olarak toplanmalıdır.

· Yerlerin, yolların, caddelerin, sokakların ve açık havanın dezenfeksiyonunun hastalığın
bulaşmasını ve yayılmasını engellemede rolü yoktur. Bu nedenle el değmeyen bu tür alanların
dezenfeksiyonu gerekli değildir. Bu alanların (yerler, yollar, caddeler, sokaklar) su ve deterjanla
temizliği yeterlidir. COVİD-19'dan korunma kapsamında dezenfeksiyon amacıyla herhangi bir uygulama
(dezenfeksiyon tüneli, dezenfektan püskürtme, dezenfektan paspası, ULV dezenfeksiyonu vb.)
yapılmamalıdır. Bu tür uygulamalar insan ve çevre sağ Lığı açısından zararlıdır. Kullanılan kimyasal
maddelere maruz kalan kişilerde başta astım atakları, alerjik deri reaksiyonları olmak üzere sağlık
sorunları gelişebilir. Bu amaçla kullanılmak üzere, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsat verilen
herhangi bir kimyasal, madde yoktur.

· Temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri sırasında kuru süpürme veya yüksek basınçlı su veya
kimyasal püskürtme aerosol oluşumuna neden olduğundan bu tür uygulamalardan kaçınılmalıdır.

· Dezenfektanların fazla kullanımı uygulayıcı ve çevre için toksik olduğundan, gereksiz
kullanımdan kaçınılmalıdır.

· Çamaşır suyu gibi Klorlu dezenfektanların doğrudan insan üzerine kullanımı toksik ve
sakıncalıdır.

· Dezenfektanlar iyi havalanan alanlarda hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda
muhafaza edilmelidir. Çamaşır suyu, tuz ruhu, sirke gibi maddeler deterjanlarla vb. karıştırılarak
kullanılmamalıdır.

5.3. Temizlik Personelinde Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) Kullanımı ve El Hijyeni

· Temizlik yapan personel iş forması giymeli, tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır.
·Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken

Lastiklerinden tutulmalı, dış yüzeyine dokunulmamalı, yeni maske Lastiklerinden tutularak takılmalıdır.
· Temizlik sonrası personel maskesini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı,

yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmeli ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve
sabunla yıkamalıdır.

· Kirli eldivenli ellerle diğer yerlere dokunulmamalı, eldivenler işlem bittikten sonra
çıkarılmalı ve çöp kutusuna atılmalıdır.

· Eldiven çıkarıldıktan sonra mutlaka 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayarak el
hijyeni sağlanmalıdır. Yıkanamadığı durumlarda eller gözle görünür derecede kirli olmamak kaydıyla
alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

· İş forması kirlendikçe ve günlük olarak yıkanmalıdır. Yoğun kirlenme olabilecek
işlemlerde iş forması üzerine önlük giyilmesi önerilir.

5.4. Havalandırma ve Klima Kullanımı

· Kapalı alanı bulunan işletmelerde, kapalı alanların havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
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değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan “COVİD-19 Kapsamında Klima/iklimlendirme
Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket edilmelidir.

5.5. Elektronik Aletler

· Klor bileşikleri bazı yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Bu nedenle ekranlı araçlar ve
ilgili parçaları (klavye, fare, ortak telefon, diyafon, mikrofon vb.) dahil olmak üzere kullanılan tüm
ekipmanın ve çalışma ortamının hijyeninin sağlanması amacıyla önce nemli bezle silinerek
temizlenmelidir. Dezenfeksiyon için en az % 70'Lik alkol kullanılmalı, yüzeyde en az 1 dakika kalması
sağlanmalıdır.

· Elektronik aletler için silinebilir kılıflar kullanılabilir.

5.6. Tuvalet-Lavabolar

· Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlerde el kurutma makineleri kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık kağıt havlu sistemine

geçilmelidir.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.
· Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Tuvalet giriş kapıları otomatik olmalı, otomatik kapı yoksa kapı kollarına temastan önce ve

sonra kullanılmak üzere girişe el antiseptiği konulmalıdır.
· Halka açık, çok kişinin kullandığı tuvaletler ve Lavaboların temizliği sık yapılmalı, temizlik

kontrolleri kayıt altına alınmalıdır. Bu alanlarda temizlik sonrası 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır
suyu (Sodyum hipoklorit Cas N07681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı kullanılmalıdır.

· Toplu tuvalet alanlarındaki egzoz fanları çalışır halde tutularak bu alanların negatif basınçta
tutulması sağlanmalıdır. Alafranga tuvaletleri kullandıktan sonra mutlaka kapağını kapatıp sifon
çekilmelidir.

5.7.  Tekstil Malzeme ve Yüzeyler

· Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip
makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.

· Tekstil ürünler normal deterjanlar ile en az 6o°C'da yıkanmalıdır.
· Tekstil ürünler toplanırken silkelenmemelidir.
· Hastane dışı ortamlarda kullanılan eldiven, önlük, tıbbi maske ve tek kullanımlık yüz

koruyucu evsel atık olup çöp kutusuna atılmalıdır. Tek kullanımlık olmayan malzeme (gözlük ve yüz
koruyucu) %70'Lik alkol ile dezenfekte edilerek tekrar kullanılabilir. Çok kullanımlık tekstil önlükler en
az 6o°C'da yıkanıp tekrar kullanılabilir.

5.8. Hastane dışı tesislerde (Okul, otel, gündüz bakım evi, işyeri vb.) bulunan bir kişinin
COVİD-19 tanısı alması halinde ortam dezenfeksiyonu

· Hastanın bulunmuş olduğu alanlara giriş kısıtlanır. Alanın kapısı kapatılıp camlar açılarak
temizlik ve dezenfeksiyon öncesi en az bir saat (gece konaklanan odalar için 24 saate kadar)
havalandırılması önerilir.

·Özellikle sık dokunulan yüzeyler başta olmak üzere çalışma alanları, tuvaletler, ortak
kullanılan alanlar ve eşyalar temizlenip dezenfekte edilmelidir.

· Temizlik için tek kullanımlık bezlerin kullanılması önerilir.
· Sert yüzeylerde deterjan ile temizlik sonrası materyal uyumlu ise 1/100 oranında
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sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas N07681-52-9) dezenfeksiyon amaçlı kullanılabilir.
· Çamaşır suyunun koroziv etki yapabileceği yüzeylerde dezenfeksiyon amaçlı en az %70

oranında alkol kullanılabilir.
· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren

ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları
kullanılabilir. http://cbs.cevresaglik. gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/De7enfektan.aspx

· Halı, koltuk gibi yüzeyler su ve deterjanla silinebilir veya toz kaldırmayacak özelliğe sahip
makineler ile yıkanabilir. Bu amaçla sıcak buhar da uygulanabilir.

· Tekstil ürünleri normal deterjanlar ile en az 6o°C'da yıkanmalıdır.
· Tekstil ürünleri toplanırken silkelenmemelidir.
· COVID-19 tanısı alan kişinin tesisi ziyareti/kullanımından sonra 7 günden fazla zaman

geçtiyse ek önlem alınmasına gerek yoktur. Rutin temizlik işlemlerine devam önerilir.
· COVID-19 hastasının bulunduğu kapalı ortamın (otel odası, iş yeri vb.) temizliğini yapan kişi

tıbbi maske takmalı, tek kullanımlık eldiven ve uzun kollu önlük giymelidir. Önlük mevcut değilse
temizlik sonrası iş formasını değiştirmesi gerekir. Yüze sıçramaya neden olabilecek temizlik işleri
yapılırken tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu da kullanılmalıdır.

· Temizlik işlemi bittikten sonra KKE çıkarılır, tek kullanımlık olanlar (önlük, maske, eldiven)
çift poşet içerisinde çöp kutusuna atılır. Gözlük/yüz koruyucu gibi tekrar kullanılacak malzemeler
%70'lik alkol ile silinerek dezenfekte edilebilir.

Halka açık ortak kullanım alanlarında temizlik ve dezenfeksiyon önerileri
Yüzeyler

Deterjan/sabun 1/100 çamaşır suyu
%70 alkol

Tuvaletler

Deterjan/sabun 1/10 çamaşır suyu

Tekstil
malzeme

En az 60 °C'da deterjanla yıkama

Temizlik
bezleri, paspas
vb.

Tek kullanımlık veya kullanım sonrası en az 60 °C'da deterjanla yıkama
veya çamaşır suyu ile dezenfekte edilip çoklu kullanım

KKE
Tıbbi maske
Koruyucu önlük/iş forması
Eldiven
Gözlük/yüz koruyucu (COVID-19 vakasının kaldığı oda temizliğinde)

Atık yönetimi Poşet içinde evsel atık olarak çöp kutusuna atılması
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6. KURUM İÇİ DÜŞÜK KATILIMLI TOPLANTILARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde yapılan kurum içi düşük katılımlı toplantılar
önlem alınmadığı takdirde COVID-19 bulaş açısından risklidir. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek
için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

6.1. Genel Önlemler

· Toplantılar, temastan kaçınmak amacıyla mümkün oldukça telekonferans yöntemiyle
yapılmalıdır.

· Toplantı için mümkünse doğal havalandırması olan (pencereli) odalar tercih edilmelidir.
·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalı, klima ve vantilatör kullanılmamalıdır.

· Toplantı salonu ve salon girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el
yıkama, maske kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı salonunda uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

· Toplantı sırasında su haricinde herhangi bir şey yenilip içilmemelidir.
· Toplantı süreleri mümkün olduğunca kısa tutulmalı, toplantının uzaması durumunda ara

verilmeli ve pencereler açılarak ortam havalandırılması yapılmalıdır.
· Toplantı salonlarının temizliği günlük olarak yapılmalı ve salonlar düzenli şekilde

havalandırılmalıdır.
· Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların

dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve
deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı)
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon
oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu
için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
%70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

· Yüzeylerin dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları da
kullanılabilir.

· Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır.
· Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en

az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

6.2. Toplantı Salonu ve Katılımcılara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· Toplantı salonuna görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama
yapılmalıdır.

· Toplantı salonunda oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde
sağlanmalıdır.

· Toplantıya katılacak kişiler toplantı boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takmak ve
toplantı başkanı katılımcıların toplantı boyunca maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarıda
bulunmalıdır.

· Toplantı salonunun girişinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler toplantı salonuna girerken ve
çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır.
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·Mümkün oldukça belge ve evraklar bilgisayar sistemleri üzerinden işlem görmeli, e-imza
kullanılmalıdır. Islak imza gereken durumlarda evrak sabit kalmalı ve sırayla sosyal mesafe gözetilerek
evrak imzalanmalıdır. Kişiler evrakları imzalarken şahsi kalemlerini kullanmalı ve bu kalemler ortaklaşa
kullanılmamalıdır.

· Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalıdır. Bir
veya daha fazla katılımcı toplantıdan sonraki 14 gün içinde COVID-19 belirtileri gösterdiğinde bu
uygulama il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.

· Eğer toplantıda bulunan biri, toplantı sonrası COVID-19 tanısı alırsa Temaslı değerlendirilmesi
yapılırken, COVID-19 pozitif kişinin semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslıları
değerlendirmeye alınmalı ve bu durum tüm katılımcılara bildirilmelidir. Bu kişiler maske takarak işe
devam etmeli, 14 gün boyunca COVID-19 ile ilişkili olabilecek belirtiler yönünden kendilerini izlemelidir.
Bu süre içerisinde COVID-19 belirtileri gösterenler İL/İlçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı
tarafından hazırlanan COVID-19 Rehberine göre yönetilmelidir.

· Toplantı salonlarının temizliği ofis ve iş yerlerinin genel temizliğine uygun olarak yapılmalıdır.
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7. COVID-19 KAPSAMINDA SERGİLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Sergiler kapalı/açık
alanda hizmet sunduklarından ve çalışma koşulları nedeniyle çalışanlarına ve ziyaretçilerine COVID-19
bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle sergilerde, COVID-19 kapsamında aşağıdaki
kurallara uyulmalıdır.

Sergilerin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kuranımı ve Serginin
içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Sergilerin girişinde ve içerde el antiseptiği
bulundurulmalıdır.

7.1. Sergilerde Alınması Gereken Genel Önlemler

· Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları olabildiğince online ortamda yapılabilecek şekilde
düzenlenmelidir.

·Online biletlerin sergi girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu
olmasına önem verilmelidir.

·Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak COVID-19 önlemleri ile ilgili
bilgilendirme yapılmalıdır.

· Bilet iptal talepleri online ortamda yapılabilmelidir.
· Sergilere maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir.
· Sergi girişindeki personelin (bilet satışı yapan, güvenlik vb.) sosyal mesafeyi koruyamaması

söz konusu ise tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanmalıdır.
· Sergi çalışanları ve ziyaretçilerinden ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri

olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanlar içeriye alınmamalı, tıbbi maske takılarak COVID-19
yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Ziyaretçi sayısı gözetilerek, mümkünse yığılmaya neden olmayacak sayıda giriş ve çıkış kapısı
açılmalıdır. Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalıdır,
zeminde tek yönlü gidiş- geliş işaretleri konulmalıdır. Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını
engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Sergi içinde belirtilen yönlerde hareket edilmelidir.

· Sergi giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler
sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak
şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

· Sergiler 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi planlaması yapılmalı,
içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

· Ziyaretçiler sergi alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemelidir.
· Ziyaretçilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenmelidir.
· Sergi yerlerinde bulunan restoran, kafeteryalar ve kantinlerde Sağlık Bakanlığı tarafından

hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan restoran, kafeterya ve kantinlerle ilgili
uyarılar dikkate alınmalıdır.

· Sergi yerlerinin içinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan ofislerde alınacak korunma önlemleri ile ilgili uyarılar dikkate
alınmalıdır.
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7.2. Sergi Ziyaretçilerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· Sergi ziyaretçileri mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve randevu saatine
uymalıdır.

· İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan COVID-19 için uyulması gereken kuralları
okunmalı ve bu kurallara uyulmalıdır.

· Ziyaretçi sergiye girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70'Lik alkol içeren
kolonya kullanmalıdır.

· Diğer ziyaretçiler ve çalışanlar ile aradaki sosyal (en az 1 metre) mesafe korunmalıdır.
· Sergiye girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve genel

olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına
uyulmalıdır. Serginin içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır.

· Sergi alanında sergilenen ürünlere dokunulmamalıdır.

7.3. Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· Çalışanların COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.

·Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske takılarak
COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki
kurallara göre yönetilmelidir.

· Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en
az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske
takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun
yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

7.4. Sergilerde Ortam Düzenlenmesi, Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu, Havalandırılması

· Sergilerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve malzemeler
daha sık temizlenmelidir.

· Sergilerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (tezgahlar, kapı kolları, telefon
ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve
deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı)
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon
oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu
için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
%70'Lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

· Sergi kullanıcıları ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70'Lik
alkol ile temizlenmelidir.
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· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri
içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları
kullanılabilir.

· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC'de yıkanması
önerilir.

· Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma

cihazları çalıştırılmamalıdır.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren

sabuna gerek yoktur.
· Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

· Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kapalı sergi yerlerinin havalandırması temiz
hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve vantilatör kullanılmamalıdır.

· Kapalı sergi yerleri sık sık havalandırılmalıdır.
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8. COVID-19 KAPSAMINDA SİNEMA, TİYATRO VE DİĞER KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE İLGİLİ
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 enfeksiyonunun temel bulaşma yolu damlacık ve temas yoludur. Sinema, tiyatro ve
diğer kültürel etkinlikler çalışma koşulları nedeniyle personele ve izleyicilere COVID-19 bulaşması
açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı
yerlerde COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır.

Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerin girişine COVID-19 önlemleri ile
ilgili afişler (El yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Girişlerde ve
içeride El antiseptiği bulundurulmalıdır.

8.1. Genel Önlemler

· Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerde personel ve izleyicilerden ateş, öksürük, burun
akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanlar içeriye alınmamalı,
tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmeli,
girişte bu koşulları anlatan bir afiş asılmalıdır.

· Biletleme işlemlerinin tüm aşamaları mümkün olduğunca online ortamda yapılabilecek
şekilde düzenlenmelidir. Online biletlerin etkinlik yerinin girişlerinde teması engellemeye yönelik
barkod veya karekodlu olmasına önem verilmelidir.

·Online biletleme esnasında organizasyonda alınacak COVID-19 önlemleri ile ilgili
bilgilendirme yapılmalıdır.

· Bilet iptal talepleri online ortamda yapılabilmelidir.
· Gişeler, gösteri alanlarının girişi, bekleme alanlarının ulaşılabilir yerlerinde El antiseptiği

veya en az %70'Lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol
edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.

· Gişe sırasında kalabalık oluşmasını engellemek için, şeritlerle tek kişilik sıralar oluşturulmalı,
her sıra arasına da en az 1 metre mesafe koyulmalıdır. Gereken yerlerde zemine aralarında en az 1
metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.

· Yapılacak ödemelerde mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız
ödeme tercih edilmelidir.

· Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Sosyal
mesafe kuralarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması
gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

· Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalıdır,
zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.

· Girişlerde güvenlik nedenli Elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik
aramalarında uygun cihazlar (x-ray cihazı, el dedektörü- metal dedektörler) kullanılmalı, olabildiğince
yakın temastan kaçınılmalıdır. Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı
kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en
az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 1 metreden uzak durulacaksa sadece
tıbbi maske yeterlidir. Güvenlik görevlileri üst araması yapıyorsa tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu
kullanmalıdır.

· Girişlerde personelin (bilet satışı yapan vb.) en az 1 metre sosyal mesafeyi koruyamaması
halinde tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanması sağlanmalıdır.
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· Giriş ve çıkışlarda, seanslar ve izleyici sayısı göz önüne alınarak, kalabalık oluşmaması için
önlemler alınmalı, mümkünse ilave giriş ve çıkış kapısı açılmalıdır.

·Otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde önlemler alınmalıdır.
· Girişlerde sosyal mesafe, maske takma, El hijyeni, izleyici alanlarının düzenlenmesi ve

gösteri alanların boşaltılması konularında anonslar yapılmalıdır.
· Birden fazla salon bulunan sinemalarda kalabalığı önlemek için seans başlangıç ve bitişleri

ile film araları birbirinden farklı zamanlarda olacak şekilde planlanmalıdır.
· Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlere maske takılarak girilmeli,

içeride de takılması sürdürülmelidir. Bu tip yerlerde ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması
yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. İki yaş üstü çocukların da
kendilerine uygun maske takmaları sağlanmalıdır.

· İzleyici koltuklarında oturma düzenlemeleri yapılmalıdır. Seyirci koltuklarında kişiler arası
her yönden bir koltuk boşluk bırakılarak salon kapasitesi %60'ı aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına
uygun oturum düzeni sağlanır.

· İzleyicilerin salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmesi
durumunda yeme-içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden
(sağ-sol, ön-arka) en az 1.5 metre veya 2 koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanmalıdır.

· Kapalı alanda 8 metrekareye, açık alanda ise 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel
ve izleyici sayısı planlanmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

· Gösteri bekleme alanı ve bekleme salonu gibi alanlarda içeride kalabalık oluşmasını
engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu,
kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği
gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir. Sorumlu bir personel ayrılarak bu kuralların
uygulanması denetlenmelidir.

· Büfelerde müşterilerin yiyeceklere dokunmasını engellemek için açıkta yiyecek
bulundurulmamalıdır.

· Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerde bulunan restoran,
kafeteryalar ve kantinlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi"nde yer alan restoran, kafeterya ve kantinlerle ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.
https://covidiQbiLgi.sagLik.gov. tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

· Sinema, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapıldığı yerlerde bulunan ofislerde Sağlık
Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan ofislerde alınacak
korunma önlemleri ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır. https://covidiQbiLgi.sagLik.gov.tr/tr/salgin-
yonetimi-ve- calisma-rehberi.html

· Açık havada yapılan gösterilerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberi"nde yer alan konserlerde alınacak korunma önlemleri ile ilgili uyarılar dikkate
alınmalıdır. https://covidiQbilgi. saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html

· Araç içinden izlenen açık hava sinema gösterilerinde araç dışına çıkılmamalı, yiyecek içecek
servisleri araca yapılmalıdır.

8.2. Personeli Korumaya Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· Personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.

· Personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olanlara
tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.



COVID-19 | SEKTÖREL AYRIMLI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
31 NO.LU KÜLTÜR VE SPOR MESLEK KOMİTESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI

· COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi
belirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslısı olan personel çalıştırılmamalı,
personelin tekrar işe başlaması sürecinde İL Sağlık Müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı COVID-19
Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir (https://covid19biLgi.sagLik.gov.tr/tr/).

· Personelin tamamı kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirmelidir. Yeni maske takılırken el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafe korunmalıdır. Gişe görevlisi, bilet satışından
sorumlu Eleman, büfe personeli maske takmalı, 1 metreden yakın temas olasılığı olan personel tıbbi
maske ve ek olarak yüz koruyucu da kullanmalıdır.

· Personelin El hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. EL hijyenini sağlamak için, eller en
az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda El antiseptiği
kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske
takmayı sürdürmelidir.

· Personellere yemek sağlanıyorsa tek kişilik paketler halinde dağıtılması sağlanmalıdır.
· Personellerin iş yerlerinde kullandıkları iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilmeli ve uygun

şartlarda (en az 6o0C de çamaşır makinesinde) düzenli olarak yıkanmalıdır.

8.3. Kulis Olması Durumunda Alınması Gereken Önlemler

· Ziyaretçi ya da hediye kabul edilmemelidir.
· El antiseptiği bulundurulmalı ve doluluk durumu sık sık kontrol edilmelidir.
· Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanmalıdır.
· Kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye 1 metreden yakın

temasta bulunacak kişiler maske, yüz koruyucu/gözlük kullanmalıdır.
· Kuliste damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamalıdır.
· Klima ve vantilatör kullanılmamalıdır.
· Kulisler pencereler açılarak sık sık havalandırılmalıdır.

8.4. İzleyicilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· İzleyiciler COVID-19 kapsamında alınan kurallara uymalıdır.
· İzleyicilerin gösteri alanlarının girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması

beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır.
· İzleyiciler alana girerken maske takmalı ve gösterim süresince maskelerini

çıkarmamalıdır.
· İzleyicilerin sanatçıyla fotoğraf çekilmeleri yasaklanmalı, bu durum bilet satışı esnasında

ilan edilmeli, gösteri başlarken ve gösteri sonunda sosyal mesafenin ihlaline sebep olacak
davranışlardan kaçınılmalıdır.

· İzleyicilerin gösteri alanlarına girişte uygun sırayla (en az 1 metre mesafeyle) sıra olmaları
ve içeriye teker teker girmeleri sağlanmalıdır.

· İzleyiciler, diğer izleyiciler ve personel ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları
hususunda uyarılmalıdırlar.

· İzleyiciler, gösteri alanlarının içinde mümkün olduğu kadar yüzeylere dokunmamalıdır.
Dokunulduğunda el antiseptiği veya en az %70'lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.
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· İzleyicilere el yıkama, maske kullanımı ve sosyal mesafe ile ilgili bilgi ve alışkanlık
kazandıracak videolar gösteri öncesinde ve aralarda sinevizyonla ve/veya küçük sunumlarla
sunulmalıdır.

8.5. Ortamların Düzenlenmesi, Temizlenmesi ve Havalandırılmasına Yönelik Önlemler

·Ortamların her gün düzenli olarak temizlenmesi sağlanmalıdır.
·Ortamların temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (koltuk kolçakları, kapı kolları,

telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik
sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.
Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren
ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları
kullanılabilir.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri %70’ük alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

·Ödeme terminali %70’Uk alkol ile sık sık dezenfekte edilmelidir.
·Ortamların kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık sık

havalandırılması sağlanmalıdır.
·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması doğal hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Salon klimaları ve vantilatörler
kullanılmamalıdır.

· Tuvaletlere El yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile El kurutma

cihazları çalıştırılmamalıdır.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren

sabuna gerek yoktur.
· Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve Eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve Eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, Ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
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9. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI GENÇLİK MERKEZLERİNDE ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Gençlik merkezleri
kapalı alanda, toplu hizmet sunduklarından ve çalışma koşulları nedeniyle çalışanlarına ve
ziyaretçilerine COVID-19 bulaşması açısından risk oluşturabilirler. Bu nedenle gençlik merkezlerinde
COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır. Gençlik merkezlerinde sunulan hizmetler on-
üne eğitim programlarıyla zenginleştirilmeli ve randevulu sistemle kullanıcı kabul etmelidir.

Gençlik merkezlerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı
ve kütüphanenin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Gençlik merkezlerinin girişinde ve
içerdeki bölümlerinde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

9.1. Gençlik Merkezlerinde Alınması Gereken Genel Önlemler

· Gençlik merkezleri kuramcılarının giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir.
· Gençlik merkezleri girişinde ateş ölçümü ve semptom sorgulaması, maske ve mesafe

kontrolünü yapacak bir personel görevlendirilmelidir. Ateş ölçümü yapacak personel maske ve yüz
koruyucu kullanmalıdır.

· Ateşi 38 oC'den yüksek olanlar, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan,
COVID-19 tanısı alan veya temaslısı gençlik merkezine alınmamalıdır.

· Gençler ve ailelerinin COVID-19 semptomları konusunda eğitim almaları sağlanmalı,
semptomlar konusunda dikkatli olmaları ve hasta olduklarında sağlık kurumuna gitmeleri konusunda
bilgilendirilmelidir.

· Gençlik merkezlerine maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir.
· Gençlik merkezlerinin giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre)

uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az
1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Merkez yöneticileri tarafından
kalabalığın oluşmasını engellemek için gerekli önlemler alınmalıdır.

· Gençlik merkezlerinde yer alan okuma salonları, kurs odaları, toplantı ve etkinlik alanları,
spor salonlarında yapılacak faaliyetler sosyal mesafe kurallarına göre planlanmalıdır. Gençlik
merkezlerinde toplu olarak kullanılan yerlerin (koridorlar, kantin, spor salonu vb.) daha az sayıda kişiyle
ve dönüşümlü olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir. Etkinlik aralarındaki sürelerde koridorların
kalabalık olmaması sağlanmalıdır.

· Gençlik merkezlerinde genel olarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve
ziyaretçi planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.
Etkinliklerin planlanmasında da bu durum göz önüne alınmalıdır.

· Gençlik merkezlerinde okuma/çalışma salonlarında, kurs odalarında ve internet alanındaki
sandalyeler aralarında en az 1 metre olacak şekilde azaltılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze olmamalı,
çapraz oturma tercih edilmelidir. Bireyler arasında olması gereken sosyal mesafeye (en az 1 metre)
dikkat edilmelidir.

· Gençlik merkezi içinde kütüphane bulunması durumunda kitap ödünç alma alanlarında
alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır. Kullanıcıların ortak kitap, dergi ve gazetelerle temasından
önce ve sonra el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.
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· Gençlik merkezlerinin koridorları, odaları ve spor salonlarında su dışında içecek ve yiyecek
tüketilmesine izin verilmemelidir.

· Gençlik merkezlerinde bulunan kantin, büfe vb. yerlerde sosyal mesafe korunmalı, maske
kullanılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler
kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19
Kapsamında Büfe, Kantın Ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.
https://covid19bilgi.sagLik.gov.tr/depo/toplumda-saLgin- yonetimi/salgin-yonetimi-ve-calisma-
rehberi/COVIDi9-SALGINYONETIMI VE CALISMA REHBERI.pdf

· Gençlik merkezinin diğer bölümlerine kantinden paket servis yapılmamalıdır.
· Gençlik merkezlerinde yer alan spor salonunda kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak

şekilde sınırlandırılmalıdır.
· Gençlik merkezlerinde spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle gençlerin birbiri ve

çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu
nedenle sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.

· Yakın temas gerektiren (boks, güreş, futbol, voleybol, basketbol gibi) sporların yapılmaması
uygundur. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe (en az 1,5 metre) korunarak
yapılabilir.

· Kullanıcıların kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır.

· Spor salonunu kullanacak gençlerin kişisel eşyalarını kendilerinin getirmesi sağlanmalıdır.
· Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular

bulunması sağlanmalıdır.
· Gençlik merkezlerinde spor salonları açıldığında “COVID-19 Kapsamında Spor Salonlarında

Alınması Gereken Önlemler" e uyulmalıdır.
· Gençlik merkezinde bulunan mescit içerisinde kalabalık oluşturulmamalıdır. Vakit namazları

bireysel  kılınmalıdır.  Abdest  alırken ve namaz kılarken sosyal  mesafeye (en az  1  metre)  uyulmalı ve
mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır. Mescite girerken maske takılmalı ve namaz esnasında da maske
çıkarılmamalıdır. Seccade ve tespih kişiye özel olmalıdır.

·Merkezlerde asansör bulunması durumunda asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır.
Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir.
Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en
az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

9.2. Çalışanlara Yönelik Önlemler

· Çalışanların COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan
veya temaslısı olanlar tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık
kurumuna yönlendirilmelidir.

· Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. EL hijyenini sağlamak için, eller en
az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Gençlik merkezlerinde idari ofislerde çalışan personel “COVID-19 Kapsamında Ofis ve
Benzeri İş Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler"e uymalıdır.
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· Çalışan personel, dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal, mesafeyi korumalı ve
maske takmayı sürdürmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
masa ve sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar
personelin aynı anda kullanımı sağlanmalıdır.

9.3. Öğrencilere Yönelik Önlemler

· İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan
bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük,
burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan gençlerin merkeze girmemeleri uyarısı yer almalıdır.

· Gençler, merkezde bulundukları sure içerisinde diğer gençler ve çalışanlar ile aradaki sosyal
(en az 1 metre) mesafeyi korumalıdırlar.

· Gençlik merkezine girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve genel
olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına
uyulmalıdır. Gençlik merkezinin içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır.

· Gençler merkeze girdiğinde el temizliği için alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70'lik alkol
içeren kolonya kullanmalıdır.

· Gençlik merkezinde semptomu başlayan gençlere tıbbi maske takılarak en kısa surede
aileleri ile iletişime geçilmeli ve sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Bu sure içinde diğer gençler ve
personel ayrı bir yerde mümkünse ayrı bir odada tutulmalıdır. Bu alan havalandırılmalı, yüzeyler
temizlenip dezenfekte edilmelidir.

· Hasta genç izolasyon suresi sonlanmadan merkeze dönmemelidir.
· Gençler gün boyu aynı kurs odalarında ders görmeli, oda değişikliği yapılmamalıdır.

Değişiklik zorunlu ise odaların her kullanım sonrası havalandırılıp temizlik ve dezenfeksiyonu
yapılmalıdır.

9.4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

·Merkezlerin her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. sık kullanılan alan ve
malzemeler daha sık temizlenmelidir.

·Merkezlerin özellikle sık dokunulan yüzeylerinin (çalışma/okuma masaları, sandalyeler,
tırabzanlar, yürüyen merdiven bantları, kapı kolları, telefon ahizeleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.
Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre suya yarım
küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri
yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır.
Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)
kullanılmalıdır.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar masaları, bilgisayar klavyeleri, telefon, ders
araç gereçleri, spor malzemeleri ve diğer cihaz yüzeyleri vb. sık dokunulan yüzeyler her kullanıcı sonrası
%70’ük alkolle silinerek dezenfeksiyonları sağlanmalıdır.

· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 oC'de yıkanması önerilir.

· Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalı, hava ile el kurutma cihazları

çalıştırılmamalıdır.
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· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren
sabuna gerek yoktur.

· Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkamalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
kullanmalıdır.

· Gençlik merkezleri içinde spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.
Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.

· Gençlik merkezlerinde mescitlerde bulunan halılar su ve deterjanla temizlenmeli, mescit
ve varsa abdest alınan yerlerin temizliğine dikkat edilmelidir. Mescitler sık sık havalandırılmalıdır.
Abdest alınan yerlerde tek kullanımlık kâğıt havlu kullanılmalıdır.

· Gençlik merkezlerinin varsa kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması
sağlanmalıdır.

·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan gençlik merkezlerindeki bölümlerin
havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klimalar ve
vantilatör kullanılmamalıdır.
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10. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞINA BAĞLI KAMPLARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Gençlik kamplarına
katılan gençler farklı iller arasında geliş-gidiş nedeniyle hareketlenmeye neden olacağından ve kamp
yaşantısının topluluk aktivitelerine dayalı programlar içermesi nedeniyle COVID-19 bulaşması açısından
risk oluşturabilirler. Bu nedenle gençlik merkezlerinde COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara
uyulmalıdır. Kamplara katılan öğrenci ve personel kayıtlarının tam ve düzenli tutulması, olası olgu
çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.
Kamp liderleri kamp süresince COVID-19 ile ilgili bilgilendirme ve yönetimden sorumlu olmalıdır.

10.1. Kamplarda Alınması Gereken Genel Önlemler

10.1.1.Seyahat sırasında alınması gereken önlemler

· Seyahat edilecek araçların temizliği su ve deterjan yapılmalıdır.
· Seyahat başlarken, kampa gidecek gençlerin, kamp liderlerinin ve ulaşım aracı sürücüsünün

semptom sorgulaması (ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı) ve ateş ölçümü yapılarak
semptomu ve ateşi olanlar, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanların seyahatine izin verilmemelidir.

· Seyahat edilecek araçlarda alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.
· Seyahat boyunca bütün yolcular maske takmazdır.
· Seyahat sırasında oturma düzeni genel olarak kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak

şekilde yapılmalıdır. Oturma düzeni yüz yüze gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma
olmalıdır. Tekli koltuk ve koridordan sonra ikili koltuk olan araçlarda tekli koltuğa bir kişi, ikili koltuğa
pencere kenarına bir kişi oturması sağlanarak sosyal mesafe korunmalıdır.

·Ulaşım aracının gidiş yönüne göre son sıradaki koltuklar (seyahat sırasında olası semptomu
çıkanları oturtmak amacıyla) boş bırakılmalıdır.

· Seyahat sırasında ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtisi gösteren bireyler
tıbbi maske takılarak en son koltuğa alınmalıdır. Seyahat sonunda kamp alanında ayrı bir yerde
izolasyona alınmalı, bu durum kampın bulunduğu İl/ilçe sağlık müdürlüklerine bildirilmelidir.

· Araçta bulunan kişi sayısının en az iki katı olacak şekilde maske bulundurulmalıdır.
·Nakil sırasında su gereksinimini gidermek üzere yeterli miktarda kapalı, tek kullanımlık

ambalajlı su araçta bulundurulmalıdır.
· Yolda kumanya verilecek ise tek kullanımlık malzemeden yapılmış kaplarda verilmeli ve

yemekten önce ve sonra alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
·Mola öncesi ve sonrası el hijyeni sağlanmalıdır. Eller tekniğine uygun şekilde en az 20 saniye

boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
kullanılmalıdır. Mola alanında sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.

·Maskenin nemlenince, kumanya verilecek ise yemekten sonra veya 2-3 saatte bir
değiştirilmesi sağlanmalıdır. Maske değiştirme öncesinde ve sonrasında el hijyenine dikkat edilmelidir.

· Kullanılmış maskeler araç içinde bulunan çöp torbasına atılmalı ve çöp torbasının ağzı
kapatılmalıdır.

10.1.2.Kampların içinde alınması gereken önlemler

Mavi ve yeşil kamplarda uyulması gereken kurallar aşağıda sunulmuştur.



COVID-19 | SEKTÖREL AYRIMLI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
31 NO.LU KÜLTÜR VE SPOR MESLEK KOMİTESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI

· Gençlerin ve kamp liderlerinin kamp öncesi dönemde COVID-19 bulaşma ve korunma
yolları konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

· Gençlerin kalacakları odanın görünür bir yerinde COVID-19 ile ilgili uyulması gereken
kuralları içeren bilgilendirici afişler asılmış olmalıdır.

· Kampa ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları olan,
COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren kişi/kişiler alınmamalıdır.

· Gidilecek kamp yerlerindeki odalar uygun şekilde temizlenmelidir. Yüzeyler uygun el
ile sık dokunulan yüzeyler, camlar - aynalar gibi nefese maruz kalacak yüzeyler uygun dezenfektan ile
silinerek dezenfekte edilmelidir. Odaların temizliği yapılmış ve havalandırılmış olması sağlanmalıdır.

· COVID-19 salgını süresince kamplarda aynı illerden gelenlerin aynı odada kalması
sağlanmalıdır.

· Her Odada, aktivite uygulama alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az
%70 alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.

· Gençler, kamp boyunca kişisel eşyalarını kullanmaları konusunda bilinçlendirilmeli
gerekirse uyarılmalıdırlar.

· Kamplarda yapılacak tüm aktivitelerde sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır.
· Kapalı alanlarda yapılacak (seminerler, halk oyunları, tiyatro, müzik etkinlikleri, el

sanatları, zeka oyunları gibi) aktivitelerde surenin kısa tutulmasına, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına
uyulmasına dikkat edilmelidir.

· Toplu yapılan aktivitelerde (koşu, halk oyunu gibi efor gerektiren sporlar ve faaliyetler
hariç) kuralına uygun maske takılması sağlanmalıdır. Ancak bu faaliyetlerde en az 2 metrelik sosyal
mesafe korunacaktır.

·Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar için kişinin yanında maske
bulundurulmalıdır.

· Deniz kamplarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma
Rehberi"nde yer alan plaj ve yüzme alanlarında alınması gereken önlemler ile ilgili uyarılar dikkate
alınmalıdır.

· Yeşil kamplarda park, piknik alanları, mesire yerleri, millî park alanları ve dağ gezileri
gibi etkinliklerde maskesiz girilmesine izin verilmemelidir.

· Yeşil kampların yapıldığı alanlarda bulunan spor aletlerinin ve çocuk oyun alanlarının
kullanılması sırasında sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir. Ulaşılabilir alanlarda el
antiseptiği bulundurulmalıdır. COVID-19 bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın/bedensel
temas gerektiren sporlar ve aktiviteler yapılmamalıdır.

· Piknik alanlarında bulunan masaların arasında en az uç metre mesafe bulunmasına
dikkat edilmelidir.

· Piknik alanı içinde bulunan çöplerin gün içinde belirli aralıklarla toplanması
sağlanmalıdır.

· Piknik alanındaki tuvaletlerinin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak
düzenlenmeli, düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu
sağlanmalıdır.

· Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu
bulundurulmalı, bu ürünlerin eksik olması halinde yerine ilave ürün konulmalıdır.

Kamp bünyesinde bulunan kafeterya, restoran, Lokantalar için COVID-19 salgın yönetimi “COVID-19
Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayiler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi"nde yer alan uyarılar
dikkate alınmalıdır.  https:// covid1QbiLgi.sagLik.gov.tr/depo/topLumda-saLgin-yonetimi/COVID1Q-
KapsamindaBufeKantinveBayiLerIcinALinacakKorunmaOnLemLeri-14052020.pdf
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· Kamplarda ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları
gelişen, COVID-19 temaslısı olan ve COVID-19 tanısı alan kişi/ kişiler bulunması durumunda diğer
kampa katılan bireyler ivedilikle ayrılıp, tıbbi maske takılması sağlanarak sağlık kurumuna (varsa
kamptaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.

·Olası COVID-19 vakası ve temaslıları İL/İlçe sağlık Müdürlüğü ile birlikte Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Rehberine göre yönetilir.

· COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş
tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenmeli, 1/100 oranında
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52- 9) ile silinmelidir. tuvalet
dezenfeksiyonunda 1/10 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 768152- 9)
kullanılmalıdır. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.

10.2. Kamp Alanlarında Çalışanlara Yönelik Önlemler

· Çalışanların COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.

· COVID-19 tanısı alan veya COVID-19 temaslısı olması nedeniyle takibe giren personel
çalıştırılmamalıdır.

· Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi hastalık semptomları
gelişirse, tıbbi maske takılı olarak ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Kamp alanlarında hizmet verilirken en az 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.
Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmak, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli,
değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
kullanılmalıdır.

· Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaş riskini artıracağından çalışanlar kağıt, kalem
ve çeşitli eşya ile teması önlemek üzere eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği
bu aşamada yeterli olacaktır.

· Personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik mesafeyi korumalı ve maske takmayı
sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı
alanlarda aynı anda birden fazla kişinin bulunmaması sağlanmalıdır.

10.3. Kamp Kullanıcılarına Yönelik Önlemler

· Kampa girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları
açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş,
öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan kullanıcıların kampa girmemeleri uyarısına
özellikle dikkat edilmelidir.

· Kamplara katılanların toplu aktivitelerde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması
sağlanmalıdır.

· Kullanıcı kapalı kamp alanlarına girdiğinde el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren
kolonya kullanmalıdır.

·Diğer kullanıcılar ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.
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· Kamp alanına girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve genel
olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına
uyulmalıdır. Kampın içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır.

· Kamp içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalı, sık sık eller yıkanmalı veya
el antiseptiği kullanılmalıdır.

10.4. Kamplarda Yemekhanede Alınması Gereken Önlemler

· Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.
· Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2

metre) düzenleme yapılmalıdır.
· Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve

mümkün ise aynı kişilerin sürekli aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da
benzer kurallara dikkat edilmelidir.

· Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalıdır. Kumanya dışında
yemek hizmeti sağlanacaksa mutfak ve servis alanlarında COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta ve
Kafeler İçin Alınacak Korunma Önlemleri Rehberi tedbirlerine uyulmalıdır.

· Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması
ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan
veren düzenlemeler yapılmalıdır.

· Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak
şekilde sunulması sağlanmalıdır.

· Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalıdır.
·Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.

10.5. Kamplarda Genel Temizlik Kuralları

·Odalar ve diğer kapalı alanlardaki pencereler günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı
ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır.

·Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği
eldivenle yapması gereklidir. Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller uygun şekilde
yıkanmalı ve bir sonraki oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmelidir.

· Kamp odalarının her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve
malzemeler daha sık temizlenmelidir.

· Kamp temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa
yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik
sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilen,
dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektanlardandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
%70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri
içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları
kullanılabilir.

· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60 oC'de yıkanması önerilir.
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· Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma

cihazları çalıştırılmamalıdır.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren

sabuna gerek yoktur.
· Tuvaletlerdeki batarya ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kamptaki kapalı alanların havalandırması
temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve
filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Vantilatör kullanılmamalıdır.

· Kamp kapalı alanları sık sık havalandırılmalıdır.
· Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla

yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
·Misafirin kullandığı tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak bohçalanmalı,

bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme yapılmamalıdır)
şekilde toplanmalıdır.

· Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise en az 60 oC'de deterjan ile çamaşır makinesinde
yıkanmalıdır.

· COVID-19 virüsü dezenfektanlara karşı duyarlı olduğundan bu havuzların rutin olarak ve
aksatılmadan dezenfeksiyonu yapılmalıdır. Havuzlara yönelik yapılan dezenfeksiyonun etkili olabilmesi
için havuz suyunda Sağlık Bakanlığından ruhsatlı dezenfektan ve havuz suyu kimyasalları kullanılmalıdır.

· Bütün özel alanlarda (havuz, plaj, piknik alanı, kafe vb.) varsa Sağlık Bakanlığının COVID-
19 kapsamında bu alanlarla ilgili yayınladığı rehberlere uyulmalıdır.



COVID-19 | SEKTÖREL AYRIMLI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
31 NO.LU KÜLTÜR VE SPOR MESLEK KOMİTESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI

11. HAMAM, SAUNA, BUHAR ODALARI İLE KAPALI HAVUZ VE JAKUZİLERDE ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19'ta bulaşma, temel olarak damlacık ve temas yoluyla olmaktadır. COVID- 19'a neden
olan virüsün insanlara hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerden bulaşması
gösterilmemiştir. Uluslararası kabul görmüş seviyelerde klor kullanarak uygun şekilde arıtılmış suyla iyi
çalışan, temiz tesislerin COVID-19 hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsü için yeterli dezenfeksiyon
sağladığı düşünülmektedir. Hamamlar ve kapalı havuzlar tek başına da ya da otellerin içinde genel bir
spa ya da sağlık merkezi olarak tanımlanan alanlar içinde yer alabilmektedir. Saunalar, buhar odaları,
jakuziler ise daha çok otellerde bulunmaktadır. Çok sayıda kullanıcının aynı anda bulunabildiği ortamlar
olması nedeniyle bu tesisler COVID-19 bulaşması açısından risklidir. Bu nedenle COVID-19 açısından
güvende olmak için hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerdeki kalabalık alanlardan
uzak durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir.

Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde sosyal mesafenin
korunamamasının yanı sıra ortak kullanılan soyunma odaları ve buralardaki eşya dolapları, yıkanma ve
dinlenme alanları, bu alanlardaki ortak oturma alanları, göbek taşı, tahta ya da beton bankların ortak
kullanımı ile musluk, duş ekipmanlarındaki yüzeylere dokunmak, şezlonglar, duş düğmeleri, kapı kolları,
bankları gibi ortak alanlar ve yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır. Bu alanlar
sıklıkla temizlenmelidir. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna
dokunmaktan kaçınmak ve Elleri su ve sabunla yıkamak ya da el antiseptiği kullanmak gerekir.

İşletme sahipleri/yöneticileri, çalışanlar ve müşteriler COVID-19 kapsamında aşağıdaki
kurallara uymalıdır.

11.1. Çalışan Personele Yönelik Önlemler

· Personelin çalışma tarih, saat ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalıdır.
· Çalışan personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda

bilgilenmesi sağlanmalıdır.
· Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya

temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır.
· Personele günlük ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38 oC üzerinde), öksürük, burun akıntısı,

nefes darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna
yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-iq Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir.

·  Çalışan personelin tümü hamam, sauna, buhar odaları dışındaki ön ofis, resepsiyon ve
dinlenme alanlarında kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzilerde hizmet verme sırasında en az 1
metre olan sosyal mesafeye uyulmalıdır.

· Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-iq bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart,
para veya fiş alırken teması önlemek için Eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği
kullanılması yeterli olacaktır.

· Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. EL hijyenini sağlamak için, Eller
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği veya en az %70'Lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya
gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
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· Çalışan personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve
maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için
bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

· Bir metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maske yeterlidir.

11.2. Kapalı Havuzlarda Çalışan Cankurtaranlara Yönelik Önlemler

· Cankurtaranların bulundurması gereken kişisel koruyucu ekipman; mutlaka FFP2/Nq5
maske, Eldiven, yüz koruyucu.

· Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için gerekenler; suni solunum maskesi, balon
ventilasyon.

· Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi COVID-iq açısından yüksek riskli girişimler
yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalıdır.

· Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren
ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanmalı,
ayrıca Eldiven ve yüz koruyucu kullanması da gereklidir.

· Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılmalı,
ağızdan ağıza solunum tercih edilmemelidir.

11.3. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzileri Kullanan Müşterilere
Yönelik Önlemler

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 ve temaslısı olan
kişiler hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuzileri kullanmamalıdır. Bunun için girişte
sağlık beyanı alınmalı, ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38 oC üzerindeki), öksürük, burun akıntısı, nefes
darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir.

· Kişiler sosyal mesafeye (en az 1 metre) uymaları konusunda uyarılmalıdır.
· Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, dinlenirken ya da soyunup

giyinirken kişiler maske takmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.
· El hijyeni el hijyenine dikkat edilmelidir. EL hijyenini sağlamak için, Eller en az 20 saniye

boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en
az %70'Lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur,
normal sabun yeterlidir.

· Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir.
Havlular kişiye özel olmalıdır. Havlu, bornoz, peştemal vb tekstil ürünleri en az 60 oC'de yıkanmalıdır.

· Hamam tası, kese, Lif, sünger gibi müşteri tarafından kullanılacak malzemeler müşteriye
özel olmalı ve başka bir müşteride kullanılmamalıdır. Bu malzemelerin kişide olmaması durumunda
kullanılmak üzere paketli olarak yeterli sayıda tesiste bulundurulmalıdır. Hamam tası ortak
kullanılacaksa her müşteri sonrasında su ve sabunla yıkanmalıdır.

· Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna
dokunulmamalı, dokunulduğunda Eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.

· COVID-19 temas riskini artıracağından hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve
jakuzilerde uzun süre kalınmamalıdır.
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· COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini
tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar bu
alanlara alınmamalıdır.

· Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından bu alanlar ebeveyn gözetiminde
kullanılmalıdır.

11.4. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Genel Önlemler

· Hamam, sauna, buhar odaları ile kapalı havuz ve jakuziler mümkünse randevu ile
çalışmalıdır. Yapılan bütün işlemler (tarih, müşterinin hangi alanları kullandığı, hizmet eden personel
ile giriş-çıkış saatleri) kayıt altına alınmalıdır.

· Bu alanlarda COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablo/ pano görünür
yerlere yerleştirilmelidir.

· Bu alanların girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70'Lik alkol içeren kolonya
bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her zaman
dolu olması sağlanmalıdır.

· Hamamlarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren köpük masajı ya da kese gibi
uygulamalar COVID-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalıdır.

·Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılmalıdır.
· Kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. uygulamalar yapılmamalıdır.
· Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik

edilmelidir.
· Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bölümleri kapalı olmalıdır. Su, meşrubat

ve ambalajlı dondurma dışında içecek ve yiyecek satışı yapılmamalıdır. Kafe ve restoran hizmeti
verilmeye başlanması durumunda COVID-19 Kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe ve Yeme-İçme
İşletmelerinde Alınması Gereken Önlemlere uyulmalıdır.

· Bu alanların otel, apart otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Kapsamında Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerilerine uyulmalıdır.

11.5. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Ortam Düzenlemesi

· Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde COVID-19 kapsamındaki tüm
işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak bulundurulmalıdır.

· Bu alanlarda görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve
işletmende uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

· Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama Lavaboları oluşturulmalıdır.
· Bu alanlarda kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek

basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır.
· Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde çalışanlar dahil 4 metre kareye

1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
· Kapalı havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
· Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1 metre olmalıdır.
· Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. Yıkanabilir/ silinebilir minderler

kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
· Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullanımdan sonra

temizlenmelidir.
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· İşletme tarafından sunulan bornoz ve havlular ambalajlı olmalıdır. Günlük olarak
değiştirilmelidir. Bornoz, havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 oC'de yıkanmalıdır.

11.6. Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerin Temizliği,
Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

· Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak yapılmalıdır. Toz çıkaran
süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Temizlik bezleri
tek kullanımlık olmalıdır.

· Havuzların temizliği ve dezenfeksiyonu için ilgili mevzuata uyulmalıdır.
· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve Eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve Eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve Ellerini en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

· Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa- sehpa yüzeyleri
şezlonglar, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası
dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı
yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri,
telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’ük alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

·Ödemelerin tercihen temassız ödeme şekilleriyle yapılması teşvik edilmelidir. Kişiler ödeme
terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70'Uk alkol ile temizlenmelidir.

· Kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması gereklidir.
· Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda

hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.
· Banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
· Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin Elle kullanım yerine sensörü olanlarının

kullanımı teşvik edilmelidir.
· Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
· Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu

bulundurulmalıdır.
· Duş, kabin, tuvalet vb. yerlerin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması

sağlanmalıdır.
·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin havalandırılması temiz hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

· Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalıdır.
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12. KAPLICALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19'ta bulaşma, temel olarak damlacık ve temas yoluyla olmaktadır. COVID- 19'a neden
olan virüsün, insanlara kaplıca sularından bulaşması gösterilmemiştir. Kaplıcalar çok sayıda kullanıcının
aynı anda bulunabildiği ortamlar olması nedeniyle COVID-19 bulaşması açısından önlem alınması
gereken yerlerdir. COVID-19 açısından kaplıcalardaki kalabalık alanlardan uzak durulmalı, sosyal
mesafenin korunmasına dikkat edilmelidir.

Kaplıcalar, sosyal mesafenin korunamamasının yanı sıra ortak kullanılan sıra banyosu, kaplıca
havuzları, fizik tedavi üniteleri, soyunma kabinleri gibi ortak alanlar ve kapı kolları, tırabzan, duş
düğmeleri, şezlonglar, koltuklar, banklar gibi yüzeyler hastalığın bulaşması açısından risk taşımaktadır.
Bu alanlar sık sık temizlenmelidir. Sık kullanılan yüzeylere dokunulduğunda yüze, göze, ağız ve buruna
dokunmaktan kaçınılmalı ve eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır.

İşletme sahipleri/yöneticileri, çalışanlar ve müşteriler, COVID-19 kapsamında aşağıdaki
kurallara uymalıdır.

12.1. Çalışan Personele Yönelik Önlemler

· Personelin çalışma tarihi, saati ve randevulu müşteri bilgisi kayıt altına alınmalıdır.
· Çalışan personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda

bilgilenmesi sağlanmalıdır.
· Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan veya

temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır.
· Personele günlük ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş (38 oC üzerinde), öksürük, burun akıntısı,

nefes darlığı gibi belirtiler gösteren personel tıbbi maske takılı olarak sağlık kurumuna
yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket edilmelidir.

· Çalışan personelin tümü buharlı ortamlar dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme
alanlarında kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli,
değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Kaplıcalarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan sosyal mesafeye uyulmalıdır.
· Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar kart,

para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği
kullanılması yeterli olacaktır.

· Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği veya en az %70'Lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya
gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve
maske takmayı sürdürmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
masa ve sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar
personelin aynı anda kullanımı sağlanmalıdır.

· Bir metreden yakın temas gerektiren durumlar için tıbbi maske ve yuz koruyucu
kullanılmalıdır.
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12.2. Kaplıcalarda Çalışan Sağlık Personeline Yönelik Önlemler

· Sağlık personeli muayene, tıbbi müdahale gibi COVID-19 açısından riskli girişimler
yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalıdır.

· Sağlık personeli tıbbi maske takmalı, aerosol oluşturan işlemler sırasında da FFP2/N95
maske kullanmalı, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanmaları da gereklidir.
https://covidiQbilgi.saglik.gov.tr/depo/Brosur/COVID-iQ N95 FFP2 MASKELERİNİN KULLANIMI 41X22
3KIRIMLI BROSUR.pdf

· Sağlık personeli kaplıcayı kullanan kişileri COVID-19 semptomları açısından günlük olarak
takip etmelidir.

12.3. Kaplıcaları Kullanan Müşterilere Yönelik Önlemler

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 ve temaslısı olan
kişiler kaplıcaları kullanmamalıdır. Bunun için girişte sağlık beyanı alınmalı, ateş ölçumu yapılmalıdır.
Ateş (38 oC üzerindeki), öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı
olarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı COVID-19 Rehberi doğrultusunda hareket
edilmelidir.

· Kişiler sosyal mesafeye (en az 1 metre) uymaları konusunda uyarılmalıdır.
· Sosyal mesafenin sağlanamadığı sıra banyosu gibi alanlarda, banyolar bir atlanarak

kullanılmalıdır.
· Su ve buharla maskenin ıslanabileceği alanlar dışında beklerken, soyunup giyinirken, ya da

dinlenirken kişiler maske takmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.
· El hijyenine dikkat edilmelidir. EL hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su

ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70'Lik
alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun
yeterlidir.

· Kişilerin kendilerine ait havlu, bornoz ve peştemal getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir.
Havlular kişiye özel olmalıdır. Havlu, bornoz, peştemal vb tekstil ürünleri en az 60 oC'de yıkanmalıdır.

· Kaplıca havuzu ve sıra banyosu çevresindeki plastik ve metal yüzeylere dokunulduğunda
yüze, göze, ağız ve buruna dokunulmamalı, dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı ya da el
antiseptiği kullanılmalıdır.

· COVID-19 temas riskini artıracağından kaplıca havuzu ve sıra banyosunda uzun süre
kalınmamalıdır.

· COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebileceğinden özellikle tuvalet eğitimini
tamamlamamış (dışkı kontrolü olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/çocuklar havuz
ve banyolara alınmamalıdır.

· Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından ebeveyn gözetiminde havuz ve
banyoları kullanmalıdırlar.

12.4. Kaplıcalarda Alınması Gereken Genel Önlemler

· Kaplıcalar mümkünse randevu ile çalışmalıdır. Yapılan bütün işlemler (tarih, hizmet eden
personel ile giriş-çıkış saatleri) kayıt altına alınmalıdır.
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· Kaplıca alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren tablo/pano
görünür yerlere yerleştirilmelidir.

· Kaplıca alanlarının girişinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70'Lik alkol içeren
kolonya bulundurulmalıdır. EL antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli ve her
zaman dolu olması sağlanmalıdır.

· Kaplıcalarda ağız burun ve yüze yakın temas içeren masaj, peloidoterapi gibi uygulamalar
COVID-19 bulaşması açısından riskli olduğundan yapılmamalıdır.

· Kaplıcalarda toplu egzersiz, inhaloterapi gibi uygulamalar COVID-19 bulaşması açısından
riskli olduğundan yapılmamalıdır.

· Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensörlü olanlarının kullanımı teşvik
edilmelidir.

· Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“COVID-19 Kapsamında Kafe ve Restoranlarda Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

· Kaplıcalarda otel, apart otel vb. konaklama tesisi olması durumunda Sağlık Bakanlığı
COVID-19 Kapsamında Konaklama Tesisleri İçin Korunma Ve Kontrol Önerilerine uyulmalıdır.

· Yüzme amaçlı havuz olması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından COVID-19
Kapsamında açık ve kapalı havuzlar için hazırlanan dokümanlara göre hareket edilmelidir.

12.5. Kaplıcalarda Ortam Düzenlemesi

· Kaplıcalarda COVID-19 kapsamındaki tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak
bulundurulmalıdır.

· Kaplıcalarda görünür yerlere önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve işletmende
uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

·Girişte ve belirli noktalarda el antiseptiği veya el yıkama Lavaboları oluşturulmalıdır.
· Kaplıca girişinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini

engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır.
· Bütün kullanım alanlarında özellikle havuz girişlerinde kullanıcıların duş alabilmelerini ve ayak

dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak yerler ve düzenekler bulunmalı ve kullanımı zorunlu hale
getirilmelidir.

· Kaplıca havuz alanlarında, çalışanlar dahil 4 metre kareye 1 kişi olacak şekilde kapasite
belirlenmelidir.

· Kaplıca havuzu içinde 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir. Havuz içinde
kişiler sosyal mesafeyi (en az 1 metre) korumalıdır. Odalara özel rezerve edilen havuzlarda sosyal
mesafe şartı aranmaz.

· Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar
kullanılmamalıdır. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu
alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile yapılmalıdır.

· Sıra banyosu, duş yerleri gibi yerler her kullanımdan sonra su ve deterjanla temizlenmelidir.
Dinlenme koltukları ve şezlonglar arası mesafe en az 1 metre olmalıdır.

·Havuz kenarında yeme-içme olmamalıdır.
· Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. Yıkanabilir/ silinebilir minderler

kullanılmalı ve her kullanımdan sonra temizlenmelidir.
· Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilmeli kabinler her kullanımdan sonra

temizlenmelidir.
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· Fizik tedavi birimlerinde kullanılan cihazlar sosyal mesafe kuralına uygun olacak şekilde en az 1
metre aralıklı olarak yerleştirilmelidir.

· Fizik tedavi birimlerinde kişisel odalardaki uygulamalar sırasında sosyal mesafe kuralına dikkat
edilmeli, odalarda çoklu kullanıma izin verilmemelidir.

· İşletme tarafından sunulan peştamal, bornoz ve havlular ambalajlı olmalıdır. Kullanıldıktan
sonra en az 60 oC'de yıkanmalıdır.

·Aynı anda birden fazla kişinin katıldığı tedaviler (inhalatoryum, egzersiz, fizik tedavi
uygulamaları vb.) yapılmamalıdır.

12.6. Kaplıcaların Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

· Kaplıca içindeki mekanların genel temizliği her gün su ve deterjanla düzenli olarak
yapılmalıdır. Toz çıkaran süpürme veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden
kaçınılmalıdır. Temizlik bezleri tek kullanımlık olmalıdır.

· Kaplıcaların temizliği için ilgili mevzuata uyulmalıdır.
· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp işletmedeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

· Sık dokunulan yüzeylerin (musluklar, duş bataryaları, kapı kolları, masa- sehpa yüzeyleri
şezlonglar, gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası
dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı
yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı ekranlı rehabilitasyon cihazları, yazar
kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70'Lik alkolle silinerek dezenfeksiyon
sağlanmalıdır.

· Tekerlekli sandalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanılan araç-gerecin her kullanımdan
sonra uygun temizliği yapılmalıdır.

·Ödemelerin tercihen temassız ödeme şekilleriyle yapılması teşvik edilmelidir. Kişiler ödeme
terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70'Lik alkol ile temizlenmelidir.

· Kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış olması gereklidir.
· Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda

hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.
· Kaplıcalarda banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir.
· Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik

edilmelidir.
· Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek

şekilde planlama yapılmalıdır.
· Tuvalet ve Lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu

bulundurulmalıdır.
· Duş, kabin, tuvalet vb kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.
·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırma temiz hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

· Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalıdır



COVID-19 | SEKTÖREL AYRIMLI SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
31 NO.LU KÜLTÜR VE SPOR MESLEK KOMİTESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI

13. NİKAH VE DÜĞÜNLERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19, damlacık ve temas yoluyla bulaşabilen bir hastalıktır. Nikah ve düğünler kalabalık
etkinlikler olması nedeni ile önlem alınmadığı takdirde COVID-19 bulaşması açısından risklidir. COVID-
19'a yönelik önlemleri içeren bilgilendirici afişler/panolar (salon kapasitesi, sosyal mesafe, maske, el
hijyeni bilgileri) girişlere asılmalıdır. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere
uyulmalıdır.

13.1. Genel Önlemler

·Nikahlar, düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada
yapılmalı ve süre mümkün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.

·Nikah ve düğün salonlarının işletmecileri, sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür.
Genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, tesisin misafir
kapasitesi sosyal mesafe planına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda misafir kabul edilmeli
ve kapasite bilgisi tesisin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır. Ayrıca, tesis giriş holünde veya dış
cephesinde ve misafir ile personelin kolayca görebileceği genel kullanım alanlarında, tesiste uygulanan
ve uyulması gereken COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı panolar düzenlenmelidir.

· Tesisin sıra oluşabilecek tüm alanlarında (giriş, Lavabo önleri vb.) en az 1 metre ara ile sosyal
mesafe işaretlemeleri yapılmalıdır.

·Nikah ve düğün salonlarının girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe,
maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.

·Nikah ve düğün salonlarına maske takılarak girilmeli, tören ve kutlamalar sürecinde de
takılması (gelin, damat, nikah memuru ve şahitler dahil olmak üzere) sürdürülmelidir.

· Bu alanlarda önlemlere uyumun kontrolü ile ilgili bir personel görevlendirilmeli, bu personel
sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda gerekli uyarıları yapmalıdır.

·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal
havalandırma sağlanmalı ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının
İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulmalıdır.

· Gelin ve damadın bekleme odaları gibi alanlar için mümkünse doğal havalandırması olan
(pencereli) odalar tercih edilmelidir.

·Nikah ve düğün salonlarında 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve davetli
planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir.

· Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalıdır. Kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine
izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak
amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer
işaretleriyle belirlenmelidir.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 tanısı alan
veya temaslısı çalışanlar ve misafirler tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere
sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

·Nikah ve düğün salonlarına gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir. Ateş ölçen
personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 0C'dan yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.

· Düğünde yiyecek içecek ikramı olması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“COVID-19 kapsamında Restoran, Lokanta, Kafe Pastane, Börekçi, Tatlıcı ve İçerisinde Yeme-İçme
Hizmeti Sunan İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler" dikkate alınmalıdır.
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· Düğün davetiyelerinde; COVID-19 nedeni ile bütün misafirlerin maskeleri ile gelmeleri ve
nikah/ düğün boyunca maske kullanmaları,

· Düğün/nikah salonu girişlerinde ateş ölçümü yapılacağı ve ateşi 38 dereceden yüksek
olanlar ile semptom gösterenlerin salona alınamayacağı, en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları
gerektiği,

· Düğün/nikah süresince ve giriş çıkışlarda sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiği
konularında bilgi ve uyarı yazıları bulunmalıdır.

·Nikah ve düğün salonlarında bulunan büfelerde maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafenin
korunması ile ilgili tedbirlere uyulmalı, buralarda tek kullanımlık bardak, tabak vb. malzemeler
kullanılmalıdır. Bu hizmetlerin sunumu sırasında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19
Kapsamında Büfe, Kantin ve Bayilerde Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

· Davetlilerden herhangi bir ödeme yapmaları gerekli olduğunda tercihen temassız olmak
üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.

· Vale hizmeti veriliyorsa, vale maske kullanmalı ve araçlara maskesiz binmemelidir. Valeler
eldiven kullanmamalıdır, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra eller alkol
bazlı el antiseptiği ile temizlenmelidir.

·Nikah ve düğün salonlarında salgın döneminde kapalı alanlarda bulunan çocuk oyun alanları
kapalı olmalı, açık alanlardaki çocuk oyun alanlarındaki sık dokunulan yüzeylerin temizlik ve
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği bulundurulmalıdır. COVID-19
bulaşma riskini artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren aktiviteler yapılmamalıdır.

· Davetlileri salona taşıyacak servislerde Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “COVID-19
Kapsamında Personel Servis Araçlarıyla İlgili Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

13.2. Nikah ve Düğün Salonlarında Görevli Personele Yönelik Önlemler

· Personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen çalışanlar tıbbi maske
takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır.
· El  hijyenini  sağlamak  için,  eller  en  az  20  saniye  boyunca  su  ve  sabunla  yıkanmalı,  su  ve

sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun
kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Personel, dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı
sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı
alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

· Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas
olasılığı vardır. Tıbbi maskeye ek olarak gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye
özeldir. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır. El hijyeni
sağlanmalıdır.

· Eğer nikahta bulunan bir personel nikah sonrası COVID-19 tanısı alırsa bu durum tüm
personele bildirilmelidir. Temaslılar il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan COVID-19 Rehberine göre yönetilmelidir.
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13.3. Nikah Salonlarında Süreç Yönetimi ve Davetlilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler

·Nikah salonu girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama,
maske kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı salonunda uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

·Nikah salonunun girişinde ve içinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler nikah salonuna
girerken ve çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır.

·Nikaha katılacak kişiler nikah töreni boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde
takmalıdır.

·Nikah salonunun girişinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak yer
işaretlemeleri yapılmalı; davetlilerin kendileri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe (en az 1 metre)
korunmalıdır.

·Nikah salonuna gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir. Ateş ölçen personel tıbbi
maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 0C'dan yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.

·Nikah salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/ sarılma
yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.

·Nikah salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama
yapılmalıdır.

·Nikah salonunda oturma düzeni her yöne en az 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde
sağlanmalıdır.

·Nikah sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma
yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.

· Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna
bırakılmalıdır.

· Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalıdır, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına
uyarak çekilmelidir.

·Nikah şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalıdır. Dağıtan kişide maskeye
ek olarak yüz koruyucu/ gözlük bulunmalıdır.

·Nikaha davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalıdır. Bir
veya daha fazla davetli toplantıdan sonraki 14 gün içinde COVID-19 tanısı aldığında bu uygulama İL/İlçe
sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.

13.4. Düğün Salonlarında Süreç Yönetimi ve Davetlilere Yönelik Alınması Gereken
Önlemler

·Düğün salonu girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme afişleri (el yıkama, maske
kullanımı, sosyal mesafe ve toplantı salonunda uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

·Düğün salonunun girişinde, içinde el antiseptiği bulunmalı, kişiler nikah salonuna girerken ve
çıkarken el antiseptiği kullanmalıdır.

·Düğüne katılacak kişiler nikah töreni boyunca mutlaka maskelerini uygun şekilde takmazdır.
·Düğün salonunun girişinde sosyal mesafenin korunmasına yönelik olarak yer işaretlemeleri

yapılmalı; davetlilerin kendileri ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.
·Düğün salonuna gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir. Ateş ölçen personel tıbbi

maskeye ek olarak yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 0C'dan yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.
·Düğün salonun girişindeki karşılama töreninde tokalaşma ya da kucaklama/ sarılma

yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.
·Düğün salonunda görevli personel dahil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlama

yapılmalıdır.
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· Yakın teması önlemek amacıyla takılar sandık ya da benzeri bir toplama kutusuna bırakılmalıdır.
· Toplu fotoğraf çekimleri yapılmamalıdır, fotoğraf çekimleri sosyal mesafe kuralına uyarak

çekilmelidir.
·Düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri

yapılmamalıdır.
·Düğün sonrasında uğurlama ve takı merasiminde tokalaşma ya da kucaklama/sarılma

yapılmamalı, sosyal mesafe korunmalıdır.
·Nikah şekeri davetlilerle sosyal mesafe korunarak dağıtılmalıdır. Dağıtan kişide maskeye ek

olarak yüz koruyucu/gözlük bulunmalıdır.
·Düğüne davetli tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün saklanmalıdır. Bir veya

daha fazla davetli toplantıdan sonraki 14 gün içinde COVID-19 belirtileri gösterdiğinde bu uygulama
il/ilçe sağlık müdürlüğü yetkililerinin temaslıları izlemelerine yardımcı olacaktır.

13.5. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırması

·Nikah ve düğün salonlarının temizliği günlük olarak genel temizliğine uygun olarak yapılmalı
ve salonlar düzenli şekilde havalandırılmalıdır.

· Salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, koUarın dayanıldığı
yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik
sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir.
Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10
sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
%70’Uk alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

· Yüzeylerin dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları da
kullanılabilir.

· Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmalıdır.
· Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı, kapaklı çöp kutusuna

atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su
ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

· Tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik kapı sistemi olarak düzenlenmeli,
düzenlenememesi halinde giriş kapılarının kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

· Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma

cihazları çalıştırılmamalıdır.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren

sabuna gerek yoktur.
· Tuvaletlerde bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan alanların havalandırması doğal hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, kapı ve pencereler açık bırakılarak doğal
havalandırma sağlanmalı ve havalandırma sistemlerinin kullanımı ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığının
İklimlendirme Rehberinde belirtilen kurallara uyulmalıdır.
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14. PLAJ VE YÜZME ALANLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19'ta bulaşma, temel olarak damlacık ve temas yoluyla olmaktadır, su yoluyla
bulaşmamaktadır. Plaj ve yüzme alanları damlacık yolu ile bulaşan COVID-19 açısından riski düşük olan
açık hava mekanları olmasına karşın, yaz sezonunda kullanıcı yoğunluğuna, kullanılan alanın
büyüklüğüne, coğrafik özelliklerine, gölgelik, şemsiye sayısı vb. sağlanan olanaklara göre sosyal
mesafenin korunamaması nedeniyle COVID-19 bulaşması açısından risklidir.

Bu nedenle COVID-19 açısından güvende olmak için plaj ve yüzme alanlarında kalabalıktan uzak
durulmalı, sosyal mesafenin korunmasına azami dikkat edilmeli ve aşağıda belirtilen önlemlere mutlaka
uyulmalıdır.

14.1. Plajlar ve Yüzme Alanlarında Çalışan Personele Yönelik Önlemler

· Çalışan personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri konusunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan COVID-19 hastası veya
temaslısı olan personel çalıştırılmamalıdır.

· Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi
maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

· Plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına
uyulmalıdır.

· Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da
kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. EL hijyenini sağlamak için, eller
en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden çalışanlar
kart, para veya fiş alırken teması önlemek için eldiven kullanmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el
antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.

· Çalışan personel dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve
maske takmayı sürdürmelidir. Ortak yeme-içme ünitelerinde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
masa ve sandalyeler düzenlenerek bu alanların kapasitesi belirlenmeli ve belirlenen kapasite kadar
personelin aynı anda kullanımı sağlanmalıdır.

14.2. Plaj ve Yüzme Alanlarında Çalışan Cankurtaranlara Yönelik Önlemler

· Cankurtaranların bulundurması gereken kişisel koruyucu ekipman; mutlaka FFP2/N95
maske, eldiven, yüz koruyucu.

· Resüsitasyon (canlandırma) işlemi için gerekenler; suni solunum maskesi, balon
ventilasyon.

· Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım gibi COVID-19 açısından yüksek riskli
girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışmalıdır.

· Cankurtaranlar canlandırma ve ilk yardım işlemleri 1 metreden yakın temas gerektiren
ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle bu işlem sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanmalı,
ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanması da gereklidir.
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· Canlandırma işlemi sırasında suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanılmalı,
ağızdan ağıza solunum tercih edilmemelidir.

14.3. Plaj ve Yüzme Alanlarını Kullanan Kişilere Yönelik Önlemler

·Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan, COVID-19 hastası ve
temaslısı olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmamalıdır.

· COVID-19 açısından riskli olan 65 yaş üzeri, yüksek tansiyon, kalp, şeker vb. hastalığı
olan kişiler plaj ve yüzme alanlarını kullanmaları esnasında dikkatli olmaları konusunda uyarılmalıdır.

· Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafeyi sağlamaları
konusunda uyarılmalıdır.

· Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı
sıra maske takımlardır. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.

· Plajlarda el hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeteredir. Su ve sabunun
olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’ük alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.

· Kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilmelidir. Yanında
getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi
sağlanmalıdır. Havlu vb. tekstil, ürünleri en az 60 derecede yıkanmalıdır.

·Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olmalı, paylaşılmamalıdır.
· COVID-19 temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre

kalınmamalıdır.

14.4. Plaj ve Yüzme Alanlarında Genel Önlemler

· Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içeren levhalar
görünür yerlere yerleştirilmelidir.

· Sosyal mesafe kurallarına uyulmalıdır. Aynı ailedekiler (anne veya babanın yanındaki
çocuklar) veya otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilirler.

· Plaj girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az
%70'Lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. EL antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla
kontrol edilmeli ve her zaman dolu olması sağlanmalıdır.

· Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. elle kullanım yerine sensörlü olanların kullanımı teşvik
edilmelidir.

· “Plaj ve yüzme alanları çevresinde bulunan içecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla
temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Bunların yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el antiseptiği
bulundurulmalıdır.

· Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“COVID-19 Kapsamında Kafe ve Restoranlarda Alınması Gereken Önlemler"e uyulmalıdır.

·Ödemeler tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik
edilmelidir.

14.5. Plajlar ve Yüzme Alanlarında Ortam Düzenlemesi

· Plaj ve yüzme alanında tüm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak
bulundurulmalıdır.
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· Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe kurallarına uygun
olarak düzenlenmiş bir kapasite belirlenmeli ve girişte bu kapasitede kadar misafir kabulünü sağlayan
personel bulundurulmalıdır.

· Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite
belirlenmelidir.

· Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olmalıdır.
· Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. yıkanabilir/ silinebilir minderler

kullanılmalı ve misafirin kullanımı sona erdikten sonra temizlenmelidir.
· Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası mesafeye uygun olacak şekilde

düzenlenmelidir.
· Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenleme yapılmalıdır. Loca

alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
· Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat edilmeli kabinler her

kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir.
· Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 oC'de yıkanmalıdır.
· Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (jetski, sörf vb.) yapılabilir. Su sporları aktiviteleri

bireysel olarak veya ailede çocuklar anne veya babaları ile birlikte yapabilir. Otellerde oda numarası
üzerinden rezervasyon ve takibi yapılması durumunda bu sporları aynı odada kalanlar birlikte yapabilir.
Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenmeli sık dokunulan
yüzeyler dezenfekte edilmelidir.

· Deniz paraşütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne
kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınmalıdır.

· Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği, can
yeleği ve benzeri ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kişi tarafından kullanılması ve kullanıldıktan
sonra dezenfekte edilmelidir.

· Kano, yelken, katamaran, sürat teknesi, banana, deniz bisikleti, ringo, jet ski ve paraşüt
gibi araç ve ekipmanlarla yapılan faaliyetlerde aynı aileden olan veya bir grup olarak gelen misafirler
arasında sosyal mesafe kuralları uygulanmaz.

14.6. Plajlar ve Yüzme Alanlarının Temizliği ve Dezenfeksiyonu

· Sosyal tesisler her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlenmeydin Toz çıkaran süpürme
veya yüksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden kaçınılmalıdır. Temizlik bezleri tek
kullanımlık olmalıdır.

· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

· Sık dokunulan yüzeylerin (şezlonglar, duş bataryaları, kapı kolları, masa- sehpa yüzeyleri
gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için
1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No:
7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için
kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri,
telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’ük alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

· Kişiler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından %70’Uk alkol ile
temizlenmelidir.
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· Yüzme alanındaki sosyal tesislerde kullanılan dezenfektanların Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış olması gereklidir.

· Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda
hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.

· Tesislerde duş yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralına dikkat edilmelidir
· Duş ve tuvaletler sık aralıklarla mümkünse her kullanımdan sonra dezenfekte edilecek

şekilde planlama yapılmalıdır.
· Tuvalet ve lavabolarda su, sıvı sabun, tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu ve çöp kutusu

bulundurulmalıdır.
· Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandırılması

sağlanmalıdır.
·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırması temiz hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

· Serinletme amacıyla vantilatör (su buharlılar dahil) kullanılmamalıdır.
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15. SPOR SALONLARI VE SPOR MERKEZLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve
hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin
ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hem spor salonu çalışanı
hem de müşteri, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uymalıdır. Spor
salonlarının girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve spor salonunun
içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Spor salonlarının girişinde ve içerde el antiseptiği
bulundurulmalıdır.

15.1. Spor Salonlarında Alınması Gereken Genel Önlemler

· Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde
sınırlandırılmalıdır.

· Spor salonlarında çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın
teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Bu nedenle sosyal mesafe
en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.

· Spor salonundaki koşu bandı/bisiklet vb. ekipman aralarında en az 2 metre olacak şekilde
yerleştirilmelidir.

·Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış
kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. bu kapının her iki
tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa,
plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.

·Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta
kimlerin geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir).

· Spor Salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı ve düzenli olarak
boşaltılmalıdır.

· Spor salonları üyeleri ile sözleşmelerine COVID-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri
ile ilgili açıklama eklemelidir.

· Kronik hastalığı olanlar, 65 yaş üstündekiler ile huzurevi, cezaevi, bakım merkezi çalışanları
çalıştıkları ortamda bulaştırma riski olduğundan spor salonlarına gitmemeleri önerilir.

· Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların yapılmaması
uygundur. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler bireysel, olarak ve 2 metre mesafe şartı ile
antrenman yapabilir. Temas gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe ( en az 2 metre)
korunarak yapılabilir.

· Spor salonuna maskesiz müşteri/ çalışan alınmamalıdır. Spor salonunda da maske
takmaya devam etmelidirler. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.

· Yüksek efor gerektiren sporlar yapılırken nefes almayı zorlaştırabileceği için maske
takılmayabilir. Maskenin takılmadığı spor faaliyetlerinde olası temaslar sırasında kullanılma üzere
kişinin yanında maske bulundurulmalıdır.

· Kafe tarzı yeme içme bölümleri T.C. Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma
rehberine göre hizmet verebilir.

·Müşterilerin kullandığı egzersiz araçlarının yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller konulmalıdır.

· Spor salonuna misafir alınmamalıdır.
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· Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında spor salonlarında müşterilerin
beklemesine izin verilmemelidir.

· Spor salonunda su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kâğıt havlular
bulunması sağlanmalıdır.

· İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.
·Her müşteri için tek kullanımlık malzeme kullanılmalıdır, tek kullanımlık malzeme

sağlanamadığı durumlarda her kullanım sonrasında tekstil malzemeleri en az 60 oC'de yıkanmalıdır.
·Mümkünse koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmalıdır.
·Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik

edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70'lik alkol ile temizlenmelidir.
·Ağırlık istasyonlarının birden fazla kişinin set aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına

izin verilmemelidir. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer müşteri kullanmalı, her
müşteri sonrası cihazın el ve vücutla temas eden noktaları silinerek dezenfekte edilmelidir.

· Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve vücut la temas edilen noktaları her
misafir kullanımı sonrası mutlaka silinerek dezenfekte edilecektir. Kullanımdan sonra cihazların
silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içinde farklı noktalara asılacaktır. Bu konuda sesli ananaslar
yapılacaktır.

15.2. Müşterilere Yönelik Önlemler

· Spor salonlarına girişte ateş ölçümü yapılmalı, ateşi 38 oC'den yüksek olanlar spor
salonlarına alınmamalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya
temaslısı spor salonlarına alınmamalıdır. Tıbbi maske takılarak sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

·Müşteriler randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır.
· Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre mesafeye uyulmalıdır.
· İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları

açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
· Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler götürülmelidir.

Havluların işletme tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi,
mat türü malzemenin de her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonunun sağlanması gerekmektedir.

· Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalıdır.
· Spor salonuna girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum

içinde bez maske takılması yeteredir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır.
N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.

· Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler yapılmamalıdır.
· Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır
· Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık dokunulması

mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
· Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel havlu kullanılmalıdır.
· Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalıdır.

15.3. Personele Yönelik Önlemler

· Çalışan personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda
bilgilenmesi sağlanmalıdır.
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· Çalışanlara giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz
koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 oC'den yüksek olanlar içeri alınmamalıdır. Ateş, öksürük, burun
akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar tıbbi maske
takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde planlanmalıdır.
· Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takmalı, maske nemlendikçe ya da

kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
· Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller

en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el
antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske
takmayı sürdürmelidir. Bu alanlarda yemek yerken ya da su/çay/kahve içilirken, maske çıkarılacağı için
bunun yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

15.4. Spor Salonlarının Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

· Spor salonlarında her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve
malzemeler daha sık temizlenmelidir. Çalışma saatinin ortasında bir saat müşteri alınmamalı ve genel
temizlik yapılmalıdır.

· Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran
fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

· Spor salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon
ahizeleri, masa yüzeyleri, spor aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat
edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre
suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipokLorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor
bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir
dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (sodyum hipoklorit cas
no: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeyleri %70'Lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

· Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak temizlenmeli, %70’lik alkol
ile dezenfekte edilmelidir. Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri her müşteriden sonra temizlenmelidir.

· T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları kullanılabilir.
· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC'de yıkanması
önerilir.

· Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el

kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren

sabuna gerek yoktur.
· Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her müşteri kullanımından sonra tekrar

yapılmalıdır.
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· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik
sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp spor salonundaki çöp kutusuna atmalı, ellerini en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

· Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlarının havalandırması temiz hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır.

· Spor salonları sık sık havalandırılmalıdır.
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16. YÜRÜME ALANLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ülkemizde parklarda, deniz kenarlarında ve plajlarda yürüme alanları bulunmakta ve özellikle
hafta sonlarında, sabah ve akşam saatlerinde yoğun olarak kuşanılmaktadır. Bu etkinlikler açık
alanlarda yapılmasına rağmen talebin yoğun olması nedeniyle COVID-19 bulaşması açısından risk
oluşturmaktadır. Bu nedenle COVID-19 açısından aşağıda belirtilen önlemlere uyulmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olanlar, COVID-19 tanısı alan veya
temaslısı olanlar açık alanda bile olsa yürüme alanlarını kullanmamalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı şikayeti olanlar tıbbi maske takarak sağlık
kurumuna başvurmalıdır.

· Yürüme alanına kadar mümkün ise yürüyerek, bisiklet ile veya özel araçla gidilmelidir. Özel
araçta en fazla şoför dahil 4 kişi olacak şekilde seyahat edilmelidir. Seyahat boyunca şoför ve tüm
yolcular maske takmazdır. Maskeler nemlenince yenisi ile değiştirilmeli, maskeler lastiklerinden
tutularak çıkarılmalı, tekrar takılırken maske lastiklerinden tutularak takılmalı, maskenin dış yüzeyine
dokunulmamalı maske takma çıkarma işlemi sonrasında el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren
kolonya kullanılmalıdır. Toplu taşıma kullanılır ise en az 1 metre olan sosyal mesafeye dikkat edilmeli
ve maske takımlardır. Araç içinde kapı kolu, kolçak, tutamaç gibi sık dokunulan yüzeylere temas
etmemeye çalışılmalı, temas edilmesi halinde el antiseptiği veya %70 alkol içeren kolonya
kullanılmalıdır.

· Eller mümkün ise su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır. El yıkama olanağı
olmaması durumunda el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.

· Kişiler arasında sosyal mesafe (en az 1 metre) korunarak aktivite gerçekleştirilmelidir.
· Yürüme alanında (koşu yapanlar hariç) maske takılmalıdır.
· Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için eldiven

kullanımı önerilmemektedir.
· Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalıdır.
· Yürüme alanlarında bank, spor aleti vb. yerlerle el teması mümkün olduğu kadar az

yapılmalıdır.
· Deniz kenarında hem yürüme alanı hem balık tutma alanı olarak kullanılan yerlerde, balık

tutanların arasındaki mesafe en az 2 metre olmalıdır.
· Gözlere, ağız ve buruna mümkün olduğu kadar dokunulmaklardır.
· Yürüyüş kıyafetleri en az 60 OC'de normal deterjanla yıkanmalıdır.
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17. COVID-19 KAPSAMINDA İNTERNET KAFELER İLE İLGİLİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

İnternet kafeler ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerin sosyalleşmek amacı ile bir araya geldikleri,
kapalı ve kalabalık mekanlar olması nedeni ile COVID-19 yayılmasını önlemek için sosyal mesafeyi
korumanın zor olabileceği alanlardır. Müşteriler ve çalışanlar sosyal mesafe kurallarına uymalı, kişisel
hijyene dikkat etmeli ve maske kullanma kurallarına uymalıdır. İnternet kafe girişine COVID-19
kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve internet kafe içinde
uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. İnternet kafelerin girişinde ve içeride el antiseptiği veya en az
%70'Lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır.

17.1. İnternet Kafelerde Alınması Gereken Genel Önlemler

· İnternet kafelerin işletmecileri sosyal mesafe önlemlerini almakla yükümlüdür. Genel
kullanım alanlarına ve oturum düzenine ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanmalı, internet kafelerin
müşteri kapasitesi sosyal mesafe kuralına göre belirlenmeli, bu kapasiteye uygun sayıda müşteri kabul
edilmeli ve kapasite bilgisi internet kafenin girişinde görülebilir bir yere asılmalıdır.

· Çalışan ve müşteri dahil en az 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde planlama yapılmalıdır.
Sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, bu mesafe yer işaretleriyle belirlenmelidir.

· İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit
bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Bu, kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir
kırmızı renkli kordon ya da şerit olabilir.

· İnternet kafelere maskesiz müşteri/ çalışan alınmamalıdır. İçerde maske takmaya devam
etmelidirler. Kullanılmış maskeler kapaklı çöp kutusuna atılmalı ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.

· İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır.
·Müşterilerden tercihen temassız ödeme yapmaları istenmelidir. Ödeme terminali (POS

cihazı) sık sık %70'lik alkol ile temizlenmelidir.
·Masalar arası mesafe her yönden en azı metre olacak şekilde düzenlenmeli, kişiler arası

sosyal mesafe korunmalıdır.
·Masa/sandalyeler, bilgisayar ekranı, klavye ve mouse, oyun konsolu vb. her müşteri

kullanımından sonra %70'lik alkolle silinmelidir.
· Yiyecek/içecek servisi veya bilgisayar/oyun açma/kapama sırasında sosyal, mesafeye dikkat

edilmeli ve temastan kaçınılmalıdır.
· Kişiler içeceklerini kendileri almamalıdır.
· Çay/kahve ve diğer içeceklerin servisinde kullanılan bardaklar su ve deterjanla yıkanmalıdır.
· İnternet kafelerde mutfak, çay ocağı ve servis alanları COVID-19 kapsamında Sağlık Bakanlığı

tarafından kafe ve restoranlar için hazırlanan kurallara göre düzenlenmelidir.

17.2. İnternet Kafelerde Personele Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· Personelin COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olanlar tıbbi maske takılarak
COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personel il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık
Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir.

· Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği veya en az %70'Lik alkol içeren
kolonya kullanılmalıdır.
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· Personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
veya en az %70'lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek
yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Personel iş kıyafetleri günlük olarak değiştirilmelidir.
· Yalancı güven hissi oluşturarak COVID-19 bulaşma riskini arttırabileceği için internet

kafelerde bulaşık yıkayanlar haricindeki çalışanlar eldiven kullanmamalıdır.
· Personel dinlenme alanlarında da en az 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı ve maske

takılmalıdır.

17.3. İnternet Kafelerde Müşterilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan
bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası veya
temaslısı kişiler internet kafeye girmemelidir.

·Müşteriler diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları
hususunda uyarılmalıdırlar.

· İnternet kafeye girmeden önce ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde kuralına uygun
maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu
yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. İçerde maske çıkarılmamalıdır.

· İnternet kafeye girerken el antiseptiği veya en az %70'Lik alkol içeren kolonya
kullanılmalıdır.

17.4. İnternet Kafelerin Temizlenmesi Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

· İnternet kafelerde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık kullanılan alan ve
malzemeler daha sık temizlenmelidir.

· Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran
fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

· İnternet kafelerin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (bilgisayar klavyeleri,
mouselar, oyun konsolları, kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat
edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre
suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor
bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir
dezenfektandır. Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer
cihaz yüzeyleri %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

· Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri
içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları
kullanılabilir. http:z/cbs.cevresaglik. gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 °C'da yıkanması
önerilir.

· Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el

kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren

sabuna gerek yoktur.
· Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
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No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

· Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması doğal hava
sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan “CoVID-19
Kapsamında Klima/iklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler'e uygun hareket edilmelidir.

· İnternet kafeler kapı ve pencereleri açılarak yeterli hava dolaşımı sağlanacak şekilde sık
havalandırılması sağlanmalıdır.
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18. COVID-19 KAPSAMINDA LUNAPARK VE TEMATİK PARKLARLA İLGİLİ ALINMASI GEREKEN
ÖNLEMLER

COVID-19'un ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Lunapark ve tematik parklar
çalışma koşulları nedeniyle personele ve ziyaretçilerine COVID-19 bulaşması açısından risk
oluşturabilirler. Bu nedenle Lunapark ve tematik parklarda COVID-19 kapsamında aşağıdaki kurallara
uyulmalıdır.

Lunapark ve tematik parkların girişinde görünür bir yere COVID-19 kapsamında alınması
gereken önlemlerle ilgili bilgilendirici tabelalar (el yıkama, maske kullanımı, Lunaparkta uyulması
gereken kurallar) yerleştirilmeli ve aşağıdaki önlemler alınmalıdır. Lunapark ve tematik parkların
girişinde ve önemli yürüyüş yollarında, yiyecek içecek yerlerinde, dükkanlarda içeride el antiseptiği
bulundurulmalıdır.

18.1. Lunapark ve Tematik Parklarda Alınması Gereken Genel Önlemler

· Lunapark ve tematik parklarda COVID-19'dan sorumlu bir personel görevlendirilmelidir.
· Lunapark ve tematik parkların girişinde personel ve izleyicilerden ateş, öksürük, burun

akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 tanısı alan ve temaslısı olanlar içeriye alınmamalı,
tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· Lunapark ve tematik parkların girişinde biletleme işlemleri mümkünse online ortamda
yapılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

· Biletlerin etkinlik yerinin girişlerinde teması engellemeye yönelik barkod veya karekodlu
olmasına önem verilmelidir. Her şey dahil paket teklifleri yapılabilir.

· Biletlemenin online yapılamadığı durumlarda bilet satış ve kontrol alanlarının önünde sosyal
mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması
gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

· Yapılacak ödemelerde mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız
ödeme tercih edilmelidir.

· Lunapark ve tematik parklarda yerleşim alanının büyüklüğü ve özelliğine göre 6
metrekareye 1 kişi planlanarak içeriye ziyaretçi alınmalıdır. Lunapark ve tematik park girişinde içeriye
alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir. Kapasite düşürülmesine uygun şekilde sıralar
ile yer işaretleri ve koltuk işaretlemeleri yapılmalıdır.

· Bilet satış ve kontrol. alanları ile eğlence alanlarının ulaşılabilir yerlerinde el antiseptiği veya
en az %70'Lik alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. Doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli
ve her zaman dolu olması sağlanmalıdır.

· Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenmelidir. Sosyal
mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması
gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.

· Giriş ve çıkışlar için ayrı kapılar kullanılmalı, mümkün değilse aynı kapı şeritle ayrılmalıdır,
zeminde tekyönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.

· Girişlerde güvenlik nedenli elle üst ve çanta aramalarından kaçınılmalı, güvenlik
aramalarında uygun cihazlar (x-ray cihazı, el dedektörü- metal dedektörler) kullanılmalı, olabildiğince
yakın temastan kaçınılmalıdır. Güvenlik görevlileri üst araması yapıyorsa tıbbi maskeye ek olarak yüz
koruyucu da kullanmalıdır.

· Girişlerde ve eğlence araçlarında bilet satışı ve kontrolü yapan personel mümkünse saydam
malzemelerle oluşturulmuş bariyerli bölmelerde çalışmalıdır. Bunun sağlanamadığı ve en az 1 metre
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sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda tıbbi maskeye ek olarak yüz koruyucu da kullanılmalıdır.
· Lunapark, tematik parklar ve içindeki eğlence araçlarının giriş ve çıkışlarında, kalabalık

oluşmaması için önlemler alınmalı, mümkünse ilave giriş ve çıkış kapısı açılmalıdır.
· Bariyerler, koruyucu kaplamalar, mesafe önlemleri ile çalışanların korunmasına yönelik

Önlemler alınmalıdır.
· Lunapark ve tematik parklara ait otoparklarda kalabalık oluşturmayacak şekilde Önlemler

alınmalıdır.
· Lunapark ve tematik parklarda sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni, izleyici alanlarının

düzenlenmesi ve eğlence araçlarının boşaltılması konularında anonslar yapılmalıdır.
· Lunapark ve tematik parkların içindeki eğlence araçlarının başlama ve bitiş zamanlamaları

kalabalığı önlemek için birbirinden farklı olacak şekilde planlanmalıdır.
· Lunapark ve tematik parklara ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılarak girilmeli,

içeride de takılması sürdürülmelidir. Bu tip yerlerde ve genel olarak toplum içinde bez maske takılması
yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. İki yaş üstü çocukların da
kendilerine uygun maske takmaları sağlanmalıdır. Maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.

· Eğlence araçlarında oturma düzenlemeleri sosyal mesafe kurallarına göre yapılmalıdır.
Kapalı ortam gerektiren eğlence araçlarında aynı evi paylaşmayan ziyaretçilerin sosyal mesafe planına
(her yönden en az 1 metre) uygun yerleşme düzeni sağlanmalıdır. Yakın mesafe olduğundan maske
çıkarılmamalıdır.

· Eğlence araçlarının önünde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye
girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının her iki tarafından
tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba
gibi bir blokaj materyali de olabilir. Eğlence araçlarının giriş ve çıkış kapıları mümkünse ayrı olmalıdır.
Sorumlu bir personel görevlendirilerek bu kuralların uygulanması denetlenmelidir.

· Lunapark ve tematik parklarda açıkta yiyecek satılmamalıdır.
· Lunapark ve tematik parklarda bulunan restoran, kafeterya ve kantinlerde Sağlık Bakanlığı

tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan restoran, kafeterya ve
kantinlerle ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

· Lunapark ve tematik parklarda açık havada yapılan gösterilerde Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan konserlerde alınacak korunma önlemleri
ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

· Lunapark ve tematik parklarda yer alan kapalı ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından
hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren
tüm işletmelerde alınması gereken önlemler ile ilgili uyarılar dikkate alınmalıdır.

· Kapalı eğlence araçları salgın sürecinde açılmamalı ya da bir tesiste tüm gün boyunca
araçların tümü açık olmamalıdır.

· Lunapark ve tematik parklarda salgın süresince güncel program misafirlere, tesisin web
sitesi ve/veya sosyal medya aracılığıyla duyurulmalıdır.

18.2. Lunapark ve Tematik Park Ziyaretçilerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· Ziyaretçiler mümkünse randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır.
· İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan COVID-19 için uyulması gereken kurallar

okunmalı ve bu kurallara uyulmalıdır.
· Ziyaretçi eğlence araçlarına girmeden önce ve çıktıktan sonra alkol bazlı el antiseptiği

veya en az %70'Lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.
· Diğer ziyaretçiler ve çalışanlar ile aradaki sosyal, mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.
· Ziyaretçiler sık sık el antiseptiği kullanmalıdırlar.
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18.3. Çalışanlara Yönelik Alınması Gereken Önlemler

· Çalışanlara COVID-19'un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda eğitim verilmeli
ve kayıt altına alınmalıdır. Eğitimlerde verilen bilgiler Sağlık Bakanlığı dokümanlarıyla uyumlu olmalıdır.

· Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan çalışanlar tıbbi maske
takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

· COVID-19 tanısı alan ve tedavisi tamamlanan çalışanlar Sağlık Bakanlığı COVID-19
Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir.

· Çalışanların tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

· Çalışanların el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği
kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

· Çalışanlar dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske takmayı
sürdürmelidir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan
yemekhane ve dinlenme alanları ile ilgili uyarlar dikkate alınmalıdır.

18.4. Lunapark ve Tematik Parklarda Ortam Düzenlenmesi, Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu

· Lunapark ve tematik parklarda eğlence araçlarının iç yüzeylerinin temizliğinde nemli
silme-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

· Eğlence araçlarının her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Eğlence araçları,
makineler ve oyun bileşenleri (halkalar, kovalar, toplar, su tabancaları vb.) her kullanımdan sonra
temizlenmelidir.

· Lunapark ve tematik parklarda sık dokunulan yüzeylerin (oyuncakların elle tutulan
yerleri, korkuluklar, kol dayanakları, sınırlama materyalleri, kulplar, emniyet kemerleri, kapı kolları,
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri vb.) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla,
su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 Litre suya yarım küçük çay
bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde
korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet
dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)
kullanılmalıdır.

· Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
%70'Lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

·Ödeme terminali sık sık %70'Lik alkol ile temizlenmelidir.
· Yer ve yüzey dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren

ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey dezenfektanları
kullanılabilir. http:z/cbs.cevresaglik. gov.tr/cevresaglik/Biyosidal/Dezenfektan.aspx

· Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde
yıkanmalıdır. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemeleri en az 60 °C'da yıkanmalıdır.

· Tuvaletlere el yıkama ile ilgili afişler asılmalıdır.
· Tuvaletlere tek kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. EL kurutma

cihazları çalıştırılmamalıdır.
· Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren

sabuna gerek yoktur.
· Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.
· Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

·Merkezi havalandırma sistemleri bulunan kapalı alanların havalandırması doğal, hava
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sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Klima ve vantilatörler kullanılmamalıdır.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan “COVID-19
Kapsamında Klima/iklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun hareket edilmelidir.


