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iı,cn HIFZIsSIHHA KOMİSYON KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 0210612020 sa|ı giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazılr olan karaılar oybirliği ile alınmıştır.

Bilindiği iizere, Diinya Sağlık Örgütil tarafından " Pandemi" kapsamına alınan Korona
virüs (Covidl9)salgınıırn yayılmasrrun önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında,kontrollü
normalleşme siireci aşamasına geçilmiş bulunu|ınaktadır.Gelinen aşamada virüsiin yayılma ve
bulaş hızının azalması, vaka artış hızırun di§üşe geçmesi yöniinde kaydedilen olumlu
gelişmeler doğrultusunda kontrollü normalleşme siirecine geçilmiş, Saym
Cumhuıbaşkanımızın Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabine
Toplantısında Bİlim Kurulunun önerileri doğrultusunda getirilen yasaklama./kısıtlamalann
bazılannın kaldınlabileceği değerlendirilmiştir.

Bu kapsamd4 halen faa| olan veya yeni faatiyete geçecek olan otel, termal/kaplıca
otelleri, motel, apart otel, pansiyon, kamu kurum ve kuruluşlanna ait misafirhaneler&amplar
ile her ti.irlü konaklama tesislerinin faaliyetlerine izin veren r.;rcynual htıki.imleri (Turizm
Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlanna İlişkin
Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen
önlemlerin alınması ve stirekliliğinin sağlanması geIekmektediı.

İçişleri Bakanlığnın ilgili genelgesi ve Sağhk Bakanlığı Bilim Kurulu' nün önlemlere
ilişkin ıehberleri doğrultusunda;

İl İdaresi Kanununun 1l/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 enci
maddeleri uyannca aşağıda belirtilen kararlar alrnmıştrr.
A) Gene| Esaslar
l. Bilim Kurulıınun sekiörsel bazda yayınladığı rehberler esas alınarak konaklama tesisinin
biinyesinde bulunan tiim böliimlerine yönelik (misafır odaları, yemekhane/restoran,mutfaklar,
yiizme havuzlan, spor merkezleri, hamam, sauna, SPA merkezi, kaplıca vb.)temizlik/hijyen
uygulamalan ve stireçleri, misafir/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve
acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumlan, hastalık belirtileri gösteren misafire
Personelİn yaklaşımınr ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek iizere "Tesis İçi Salgın
Tedbir Planı" hazırlanacaktır. Bu planda
a. Tesisin korona viriis sorumlusıı/sorumlulanıın ad, soyan ve iletişim bilgileri,
b. Tesiste yer alan restoran, kafetery4 hamam, sauna, buhar banyosu, masaj
iinitelerijimnastik salonu/spor salonu gibi özel ve genel kullanıma özgü alarıların her birinde
bu Genelge dahilinde belirlenen kurallann yıınr sıra mesafenin korunmasını sağlamak iizere
aynanda kaç personeliıı/misafirin bulunabileceğine yönelik planlamalar,
c. Tesiste bulunan ortak kullanrm alanlannda mesafeye yönelik yer işaretlemeleri,
bunalanlanı çalışma saatleri, çalışma usulleri (randew, sıra usulü vb.), her kullanım sonrası
uygulanması gereken temizlik, dezenfekte ve havalandırma işlemleri ve bu işlemlerin
siiresi,temizlik/dezenfekte/lıavalandırma işlemleri sonrasında yeni misafırin kabulü için
beklenilecek stiıeye yönelik planlamalar,
Ç. Lokanta,/restoran ve resepsiyon gibi mesafenin korunmasrnr zorlaştırabilecek alanlara
yönelik yer işaretlemeleri, şerit ve bariyer diizenlemesi vb. tedbirle)r, _

d.Tesis içerisinde misafirlerin birbirleri ve personel ile temasınr en aza indirmek,mesafenin
konmmasmı sağlamak ve misaİirlerin ulaşmak istedikleri yere kolaycalaşmalannı sağlamak
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amacryla koridorlanrı/alanlann gidiş/dönüş yönlü olacak şekilde zemin işaretlemelerini içeren
gerekli tedbirler,
e.Tesis bi.inyesinde bulunan tiim böltimler için (lokanta./restoran, mutfaklar, spor salonlan,
misafir odalan vb. alanlar için ayn ayn oluşrurulacak) tesis personeline yönelik takip ve
denetim çizelgeleri,
f. Ttim genel kullanım alanlannın (genel tuvalet, lobi, resepsiyon, tesis koridorlan
vb.)temizliği/dezenfekte edilme sıklığı (bu siire 2 saati aşmayacak şekilde belirlenecektir),
bunalanlann temizlik/dezenfektesi için kullanılacak amç, gereç ve malzemeler ile bunlann
kullanrmlanna ilişkin standartlal,
g. Tesisin tiim alanlannrn (misafır odalan, yemekhane/restoran, mutfaklar, ortak kullanım
alaıılan vb. dahil) temizliğinde personel tarafından uyulacak standartlar, temizlik esnasrnda
kullanlacak koruyucu ekipmanlar (hbbi/bez maske, tek kullanımhk eldiven, yiD koruyucu
siperlik vb.) ve bunlann kullanım stirelerinin yarıı sıra Korona virüsle mücadele kapsamında
yapılacaklar hakkrnda verilecek teoriVpıatik eğitiırı_ler ve denetim usulleri,
ğ. Tesislerde konaklayan misafrlerin konaklama silreleri bittikten sonra odanın
temizliğı/dezrnfekte edilınesi ve havalandnlmasr, ayru odaya yeni misafirin kabulüne ilişkin
prosediiıler,
h. Tesise kabulü yapılacak gıda ve temizlik maddeleri vb. tesis dışından gelen her tilIlü
malzemenin kabuli.ine ilişkin usul ve esaslar, bu malzemeleri getiren kişilerle temas
edecektesin personelinin ad, soyan ve iletişim bilgileri ile bu kişilerle temasın en aza
indirilmesine yönelik alınacak tedbirler (Bu kapsamd4 ilgili personel temas ettiği kişilerin ad,
soyan veriletişim bilgilerini kayıt altına alacak ve bu bilgiler asgaride 14 giin stireyle
müafaza edilecektir.),
ı. Misafirlerin ve personelin tesisin tiim aları.larını kullanırken uymalan gereken sağlık ve
hijyen kurallan hakkında bilgilendirilmesi ve bu kurallann personele tebliği,
i. Misafır ve personelde hasta, semptomlıı, şüpheli durumlann vaılığr ve acil hallerde
ulaşabilmek ve gerekli yönlendirmeyi yapabilmek i.izere tesise en yakrn sağlık kuruluşu,
busallık kuruluşıınun adresi, telefon numarası,
j.Hastal* belirtileri gösteren personeYmisafirle ilgilenecek tesis görevlisi/görevlilerinin ad,
soyan ve telefon bilgileri (bu kişiler 24 saat esasına göıe görev yapacaktır.),

Tesis görevlisinin şüpheli veya pozitif vaka durumda olan kişilere yaklaşımı, Sağlık
Bakanlığı ile Kültiir ve Turizm Bakanlığınca belirlenen/belirlenecek usul ve esaslar dahilinde
şüpheli/hastarun sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, takibi, konaklamasına ilişkin esaslar,
lc korona virtis (Covid l 9)şüphesi ile en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilen
personeVmisafirin konakladığı odanın temizliği,/dezenfektesinin yapılma usulleri (temizlik
personelinin bu işlemleri yapaıken kullarıacağı korulııcu ekipmanlar ve işlem siiresi vb.), bu
kişilerin temas ettiği kişilere ve diğer misafirlere yönelik alınacak tedbirler,hususlan ile her
tesisin bulunduğu bölgenin özellikleri (vaka sayısının yoğunluğu vb.)dikkate alınaıak ihtiyaç
duyacağı diğer hususlara da yer verilecektir.
2. "Tesis İçi Salgın Tedbir Planı" kapsamında, uyulmz§ı gereken kurallar tesiste personel ve
misafirlerin kolaylıkla görebileceği alanlara (lobi, resepsiyon, yoğun olarak kullanrlan
koridorlar, restoran/lokanta girişleri vb.) ve misafir odalanna asrlacaktır. Büse konu plan
tesisin intemet sitesinde de yayımlanacaktır.
3. "Tesis İçi Salgın Tedbir Planı" kapsamınd4 misafrler tarafından kullanılacak konaklama
tesisinin biinyesinde bulunan tiim böliimler/alanlar için bu genelge kapsamında ululmdsı
gereken tiim kurallar belirlenecek ve bu kurallann uygulanması ve denetiminden sorumlu
personel görevlendirmesi yapılacaktır. Bu görevlendirme yapılıı*en tesi§in büyükIüğü göz
öniinde bulundurulacak, görevlendirilecek personel sayısı da bu doğrultuda belirlenecektir.
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B) Personel ve Eğitim
l. Personel girişinde, dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği
bulundıırulacaktır.
2. Personelin tesise giriş/çıkışlannda vücut ısısı ölçiimleri termal sensorlar|a ya da temassız
ateş ölçerlerle yapılacak ve bu veriler günlük olarak kayıt a|tına alrnacak ve asgaril4 gün
siiıeyle saklanacalıiır. Ayrıca personelin birlikte yaşadığı kişilerin de korona viriis
(Covidl 9)açısından izlenebilmesi için personelden bu kapsamda bilgi.alınacaktıı.
3. Tesislerde çalışan personel için yeterli miktarda korulucu ekiplnan bulündurulacaktır,Tiiim
personel, çalışma esnasında çalışma alanıım gerektirdiği tıbbi,/bğz maske, yüz koruyucu
şeffaf siperlik vb. kişisel koruyucu ekipmanı kullarıacaktır (Maske nemlendikçe ya da

4. Plan diizenli aralıklarla 
-değerlendirilecek, 

uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen
çöziimler ve kamu kırrum veya krrruluşlannca uygulamaya konulan ilave tedbirler dikkate
alınarak giincellenecektir.
5. korona virüs sorumlusı:/sorumlulan tarafındarı gerektiğinde ibraz edilmek iizere hijyen ve
temizlik tedbirleri başta olmak iizere her bir alan için alınaıı/uygulanan tedbirlere ilişkin
giinliiVperiyodik izlerne formlan ve kontrol listeleri hazırlanacaktır.
6.korona virüs sorumlusrı/sorumlulan söz konusu formlan kullanarak her saat başı tesiste
alrnması gereken tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınmasr gereken
ilave tedbirler konusıında tesis yönetimini bilgilendirecektir.
7.Tesislerde konaklamaya gelen rnisafirlerin hem diğer misafirlerle hem de tesis personeliyle
fiziksel temasını azaltınak amacıyla tesisin ortak kullanrm alanlan için mesafe planlan
hazırlanacaktır. Hazırlarıan bu planlar çerçevesinde tesisteki tiim iinitelerin girişlerinde ve sıra
oluşabilecek her noktada mesafeyi sağlamaya yardımcı yer işaıetlemeleri yapılacaktır.
8. Tesislerdeki ortak kullanım alanlannda (restoraıı/yemekhane giriş/çıkış, ATM noktalan,
lavabo çıkışlan, haııız, plaj, hamam, sauna, termal/kaplıca vb.) el antiseptiği veya
dezenfektan bulundurulacak, teması mürnktin olduğunca azaltabilmek için bunlann
miimki,inse fotoselli olmalan sağlanacaktır.
9. korona virtls (Covidl9)ve hijyen uygulamalanna ilişkin bilgilendirme afiş/panolan
hazırlanacak, personel ve misafirlerin rahatlıkla görebileceği alanlara asılacaktır.
10. Misafirlere, resepsiyonda korona virüs (Covidl9)ile hijyen konusunda alınan önlemler ve
uygulamalar ile misafirlerin uyacaklan kurallar hakkında yazılı bilgilendirme yapılacaktır.
1l. Misafırlerin talep etmesi halinde tesis giıişinde yeterli miktarda maske bulundurulacaktır.
12. Konaklama tesislerinde korona virüs (Covid l9)şüphesi taşıyanlar ile pozitif olan vakalar
kaışısında ne tiir İşlemlerİn yapdacağına ilişkin usul ve esaslar Kültiir ve Turizm ile Sağlık
Bakanl ıklannca belirlenecekti r_

13. İlgili mevzuat gereğince bi.inyesinde revir/sağlık birimi bulundurması zorun]u olan
işletmeler, bu kapsamdaki personelin tam zamanlr olarak görev yapmalarına ilişkin gerekli
planlamalan yapacaktır.
14. Pandamı siiresince tesislerde bulunan kapah alanlarda konser, gösteri vb. toplu
etkinliklerin yapılmasrna müsaade edilmeyecektir.
15. Tesis biinyesinde bulunan mescitler 22/0512020 tarihli ve 8357 sayıh Genelge
hükiimlerine uygun olarak kullanrma açılabilecektir. Mescitlerin anılan Genelge kapsamında
kullanrmına ilişkin gerekli bilgilendirmeler (afış, pano vb.) mescit girişlerine asılacak, bu
koşullar haricinde mescitlerin kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
16.Kaymakamlıklaıc4 konaklama tesisleri ve alt faaliyetlerine ilişkin Sağlık Bakanlığı korona
viriis Bilim Kurulu, ilgili Bakanlıklar ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının
yaptığı/yapacağı ttim diizenlemeler takip edilerek uygulama gözden geçirilecek ve gerekli
hallerde gi.incellenecektir.
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kirlendikçe değiştirilecek, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine özen
gösterileceliir.).
4. Personel kıyafetlerinin gtinlilk temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
5. Personel, el hijyenine dikkat etrnesi konusunda siirekli uyanlacaktır. (El hijyenini sağlamak
için ellerin en az 20 saniye boyunca su ve sabun]a 1ıkanacağı, su ve sabunun olmadığı
durumiarda alko| bazlı el antiseptiğinin kullanlacağı hususu esas almacaktır.)
6. Eldivenin doğru kullanılmaması korona virüs (Covidl9)bulaş riskini artırabileceğinden
personelin kart, para veya fiş alırken teması önlemek iizere eldiven kullanmak yerine ellerin
yıkanmasr veya el antiseptiğ kullanılması yeterli olacaktr.
7. Aynı vardiyada miimkiin olduğunca aynı personelin çalıştınlmasına özen gösterilecektir.
8. Tesis bifuıyesinde görev alan personele işletmede uygulanacak plan, hijyenik malzeme ve
koruyucu ekipmanlann kullanımı konusunda periyodik temel eğitimler
verileceVverdirilecektir. Söz konusu eğitimleı mesafe kurallanna uygun ortamda miimkiinse
uzaktan eğitim (e-eğitim)metoduyla gerçekleştirilecektir.
9. Temas ve izlem haritası oluşturulabilmesi amacıyla iinitelerden sorumlu yöneticilerce
personelin giln içerisinde çalışhğ hizınet alanr, saati ve siiresini gösıerecek şekilde kayıt
tuhılması sağlanacak ve bu veriler asgari 14 giin siireyle sak]anacakhr.
10. Tesislerde görevli personelin duş, tuvaleldinlenme, ortak yemek ve sosyal alanlan mesafe
koşullanna göre ditzenlenerek (bu konuda gerekirse yer işaretlemeleri, şerit, bariyer vb.
diizenlemeler yapılacak) bu alanlann kapasitesi belirlenecek ve belirlenen kapasiteye uygun
olacak şekilde personelce kullanımrna miisaade edilecekiir. Bu alanlann temizliği ve kurallara
uygun şekilde dezenfeksiyonu diizenli olarak sağlanacaktn. Ayrıca buralarda alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacaktır.
1l. Tesislerde işe yeni alınacak ya da mevcut (çalışan) personelin işe başlayışı yapılmadan
önce, korona virüs (Covidl9)hastası olup olmadığı veya hastahğı atlatmış ise son negatif test
sonucundaır itibaren 14 giinlfü siirtnin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı
olması nedeniyle takibe girip girmediği sorgulanacaktrr. Sorgulamalarda anılan durumlara
rastlanrlınası halinde gerekli tedaviyi olmadan velveya son negatif test tarihinden itibaren 14
gilnliik bir siire geçmeyen personelin işe başlalışı/işe devamı yapılmayacaktır. Ayrıca
personelin işe kabul şartlannda Milli Eğitim Bakanlığı veya hijyen eğitimi verme yetkisi olan
fimıalardan " Hijyen Eğitimi Sertifikası"na sahip olma kriteri de dikkate alınacak, mevcut
çalışan personelin bu kararların yayımlanma tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde uzaktan
eğitim (e-eğitim)metoduyla anıları sertifikayı alması sağlanacaktır.
12. Personelin konaklama iiniteleri/lojmanlarda koğuş sisterninde konaklama yapılmasına
müsaade edilmeyecek, personelin en fazla 4 kişilik odalarda konaklaması sağlanacaktır. Bu
alanlara dışandan ziyarelçi, akraba ve arkadaş kesiıılikle kabul edilmeyecektir. Bu alanlarda
ve personel transferlerinde mesafenin korunmasına yönelik önlemlerin (servis araçlan için
belirlenecek mesafe kurallarına uygun olarak personel taşınması, yemekhanelerde rnesafeyi
koruyucu gerekli yer işaretlemelerinin yapılınası,tıbbi/bez maske kullanrlması vb.) yaru sıra
diğer hijyen önlemlerinin de alınması sağlanacaktır.
13. Tesis giriy'çıkışlannda görev yaparı güvenlik görevlilerinin (fıili olarak görev yaphklan
süe boyunca) maske ile beraber yiiz koruyucı.ı/siperlik kullanmalan zorunlu olacaktır.
Güvenlik görevlilerine yaptıklan işlemlerden (kimlik alıp verme vb.) sonra kullanmalan için
alkol bazlı el arıtiseptiği/dezenfektanı, tek kullanımhk mendil ve atıklan için özel çöp
torbalan verilecektir.
14. Personel, kendisinde veya birlikte yaşadığı kişilerde korona virüs (Covidl9)semptomlannı
görmesi halinde bu durumu vakit kaybetmeksizin tesis yöneticisinö bildireCektir.
15. Tesis yönetimince personele belirli periyotlar halinde ve herhaıgi bir şüpheli durumun
varlığı (yüksek ateş, öksiirme, nefes daralması, koku alma dulusunda kayıp,halsizlik vb.)
halinde korona virüs (Covidl9)testi yaptınlacak. sonuçlaı kayıt altına dınarak muhafaza
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edilecek, test sonucu piızitif çıkan ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle
takibe giren, test sonucu pozitif olup iyileşen ancak İon negatif test sonucundan itibaıen 14
günlfü takip süesi geçmeyen ve kendisi veya birlikte yaşadığı kişinin şüpheli durumda
olması 

_nedeniYle test yaptınlan personelin test sonucu alınana İadar'çaırşma"rna kesinlikle
miisaade edilmeyecektir.
l6._Personelin tesise girişi/görevi esnasında herhangi bir hastalık belirtisi göstermesi halinde(yiiksek ateş, öksiirme, nefes daralması, koku alma duyusunda kayıp, halsizlik vb.) bu
kararlann *A) Genel Esoslar" bölümünün 12 enci maddesinde yer ,".iİ"n t tıttı.ı.." gtı."
haıeket edilecektir.
17, Personel, korona virüs semptomu/şüphesi bulunan misafir ile temas etmesi halinde nasıl
hareket edeceği konusıında bilgilendirileCektir.

C) Temiztik ve Hiiven
l, .Tiı,ıı temizliği, yiızeyin niteliğine göre standartlara uygun dezenfeksiyonmalzemeleri ile belirlenen sıklıkta yapılacak ie bu kararlarıı.)İ Genet Esaslar''
bölİimiindeki 5 inci madde uyannca hazıİlanacak giinliık/periyodik izleme formları ," kont.oü
listeleri. ile. temizlik/hijyen uygulamalan diizen]i oiaıak ğıt altına alınacaktır.
2, Temidik Personeli temizlik/dezenfekte işlemteri siiresince mutlaka tıbbi/bez maske, şeffafYiiz koruYucu siPerlik kullanacaktır. (Temizlik sonrasında personel maske ve 

"ıJırlnı"rioiÇ*anP iŞ Yerindeki ÇöP kutusuna atacak ve ellerini en az 10 saniye boyunca sure sabunlayıkayacaktır.)
3, Toz çıkaran süpiirme veya yiiksek basınçlı su veya kimyasal püskürtme işlemlerinden
kaÇınılacak, Yer ve yi.izeylerin_ temizliğinde n"oli ,ilrn" paspaslama İercih edileclk, t".irıik,
su ve deterjan ile tek kullanımlık temizlik bezleri vasıtasıyla yapılacaktır.
4. Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler kanştınimayacaktır. Dezenfektan vb.
i,iriinlerin giineş görmeyen ve serin alanlarda müafaza edilmesi sağİanacaktır.
5, KaPl kollan, tırabzanlar, asansör düğneleri, elektrik dıığrneleri] post cihazı, telefon,havlu
kartı, oda kartı veya anütan, 

.şezlonglar, duş bataryalan-, masa/sehpa yiizeyleri glbi eııe
lePası y^ocııt_ı olan yiizeylerin sık s* temizliği ve dezenfeksiyorru yup,iu.ui,gıınltık/p"eriyodik
izleme formlan/kontrol listeleri ile temizlik/hijyen uygulanıalan aÜenıı oÜa1 kJyıt altına
alınacaktır.
6. klor bileşikleri ile temizlik yapılmasınrn uygun olmadığı yazar kasa. bilgisayar klavyeleri,telefon ve diğer cihazlann yiızeyleri %70;lik alkollJ iilinerek ge.eüi a"r"nİ"ı.rlyon
sağlanacaktır.

diizenlenecek,düenlenememesi halinde. uygun şekilde paravaıı konularak giriş kapıları açıkfutulacaktır.Bu alanlann zeminleri, klozetler, pisuariar, ]avabolar, .Ğırk ," tutu.yu
başlıklan, kapıkullan sık sık (mtimki.inse her kullanımdan sonra dezenfekte edilebilecek birplanlama yapılacak) su ve deterjanla temizlenerek 1/10 oranında sulandınlmış çu.uş,. ",,y,kullarulaıak dezenfekte edilecek ve iinitelerden sorunlu yöneticilerce gtını'tlvperiyoaıt
izleme formlan ve kontrol listeleri ile temizlik/tıijyen uygulamalan dtızedi o|arak tİyrrİıtrru
alınacaktır. Aynca tuvaletlerde devamlı sıvı sabin, tuvJet kağıdı, kagıt havlu ve;;-l;r.,
bulundurulacak ve teması mtimkiin olduğunca azaltabilmek için ıiusluklann, .,ı, .ub*tinitelerinin miımkiinse fotoselli olmalan saglanacaktıı. El kurutma cihazlarının kullarırm,.ru
izin verilmeyecektir.
8. kapalı mahallerin s*lıkla doğal havalandırması sağlanarak, klima ve havalandrrma
sistemleri Bilim kurulunun belirlediği standartlara uygun oiaıak kullanılacaktır.
9. Kirli hava çıkışırın yapıldığı noktalardan insan geçİşi engellehecektir.
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C) Misafirlerin Tesislere Girişi
1. Konaklama tesisleri, yemekhane, spor merkezleri, plaj, hamam, sauna vb. ortak kullanım
alanlan için belirlenen/belirlenecek mesafe kuıallannın herhangi bir sıkıntıya mahal
vermeksizin uygulanmasına imk6n verecek sayıda misafir kabulü yapacaktır.
2. Gelen misafırlerin tesislere kabulleri esnasmda termal kamera veya temassız ateş ölçerlerle
ateşlerinin ölçiilmesi, vücut sıcaklığı kontrollerinde kabul edilen sıcaklık aralığı haricinde bir
tespitin yapılması ya da misafirlerin tesise girişte veya konaklarnalan srrasında herhangi bir
hastalü belirtileri göstermeleri dıırumunda (yiiksek ateş, öksiirme, nefes daıalması, koku alma
duyusunda kayp, halsizlik vb.) ve acil hallerde bu kararlann'7,) Genel Esaslar" BöIümüniin
I 2 n c i maddesinde yer alan htlkiimlere göre hareket edilecektir.
3. Misafirlerin tesislere giriş işlemleri sürecinde valiz ve/veya eşyalarınrn bellboy tarafından
taşrnması durumunda bellboy tarafından misafirlerin eşyalanna temas edilen her nokta taşıma
işlemi bittikten sonra dezenfektan malzemelerle silinecek veya eşya taşıma işlemi öncesinde
her misafir için ayn ayn steril eldiven kullanılarak işlem gerçekleştirilecektir.
4. Misafırlerden son 14 giln içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatszlıklan,korona
viriıs (Covidl9)geçirip geçirmedikteri, geçirdileı ise son negatif test tarihinden itibaren 14

giinliik silırenin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı olmasr nedeniyle takibe
girip girmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilecektir. korona virüs (Covid l9)hastası olan,

hastalığı atlatrnış olsalar bile (uygulanan ve sonucunun negarif olduğı bildirilen son test tarihi
iizerinden asgaride 14 günltik siiİe geçmesi gerekmektedir.) budumum üzerinden asgari olarak
belirlenen siire geçirmediği tespit edilen ya da test sonucu pozitif biriyle temaslı olması
nedeniyle takip alhnda olan misafirlerin tesise kabulleri yapılmayacaktır.
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lo.Tesis içerisinde yer alan diikkarı/m alazalafl; ilgisine göre Bilim Kurulunun sektörsel bazda

yayınladıdı rehberiir ve "Tesis İçi Salgın Tedbir planına" uygun bir şekilde faaliyetlerine

devam etınesi sağlanacakür.
11. korona virııi (covidl9)teşhisi konulan misafırin ya da tesis personelini nodasındaki

nevresim, çarşaf, havlu vb. tiim tekstil malzemeleri ayn ayn poşetlere konularak çamaşırhane
veya tesis 

-dışında 
çamaşrr yıkama hizmeti alınan firmaya iletilecek ve bu ürtinlerin diğer

malzemelerden ayn olarak yıkanmasl sağlanacaktır.
12. Personel kullanrm alanlan ile misafir genel kullanrm alanlanna atık kutuları konulacak, bu

kutulann sadece maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için kullanrlacağı belirtilecek ve bu

atıklaı imha edilirken diğer atıklarla birleştirilıneyecektir.
13. Tesis biinyesinde gıda iirtinlerinin tedarikini, iiretİmİnİ, hazırlığını/servisinİ yaPan

birimlerde çalışan personel ile bu birimlere geçici olarak giren tedarikçiler, bakım elemanlan,

mal getiren şoförler vb. kişilerle yalgn temasta bulunulrnaması, mesafe kuralına riayet

edilmesi ve koruyucu ekipman kullanılması sağlanacaktr.
14. Tesislerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireyler tarafından

kullarıılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanrm sonrası mutlaka usulünce

temizlenecek/dezenfe}ie edileceilir.
15. Tesislerde bulunan ve çok sayıda misafir tarafindan kullanrlan ATM noktası/alanlanna
müakkak el dezenfektanı konulacak, misafırlerin ATM'lere temas etmeden önce el

dezenfektanr kullanmalan konusrrnda ATM noktalanna/alanlanna uyancı afişler asılacaktır.
Aynca ATM'lerin yoğun temas edilen yiizeyleri her saat başı
temizlenecelı/dezenfekte edilecektir.
16. Şezlong, sandalye, sehpa ve oturma gruplan iizerinde kumaş minder kullanılmayacak
bunlann yerine yıkanabilir/silinebilir özellikte minderler kullanılacak veler kullanım
sonıasında temizlenecektir.
17. Park hizrrıetinin verilmesi halinde araçta temas edilen her nokta (kapı kolu,direksiyon,
vites vb.) temizlendikten sonra araç misafire teslim edilecektir.





5. Misafırlerin kullarıımı için ıesepsiyon / danışma alanlannda alkol
elantiseptiği/dezenfektanı, tıbbi/bez maske bulundurulacaktır.
6. Misafrlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine miimkiin olduğunca temassız pos
cihazlan, online ödeme vb. yöntemler tercih edilecektir. Temaslı pos ciha^ kullanılması
halinde cihazın her kullanrmından sonra temizlik ve dezenfeksiyonu yapılacaktır.
7. Oda kartı/anahtan, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanlann kullanrmııın
ardından uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanacaktıı.
8. Temas ve izleme takibinin yapılabilmesi amacıyla her misaiirin bulunduğu kattaki diğer
misafulerin (özellikle sağ ve sol yan odalan ile kaışı odasında kalanlann) bilgileri tesislerden
aynlınalanndan itibaren 14 giin stireyle muhafaza edilecektir.

D) Misafir Odaları
1. Odalarda bulunan su ısıtıcılan, televizyon ve klima kumandalan, kapı ve pencere kollan ile
çekmece kulplan gibi misafirlerin sıklıkla temas ettiği/edebileceği tiim noktalar misafir
tesisten aynldığında bu kaıarlann"C) Temizlik ve Hğyen" birlilmi.indeki hiikümlere uygun
olarak temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
2. Odalarda bulıınan şampuan, sabun, duş bonesi, vb. iiriinler tek kullanımlık olacaktır.
3. Tesis yönetimince, misafırlerin konaklama siilesi göz öniinde bulundurularak her misafır
için ayn olacak şkilde gerekli tıbb7bez maske vb. ve alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı
bulundurulması sağlanacaktır.
4. Odalarda misafirin kullanrmına sunulan yatak örtilsq çaışaf, yastıt krhfı vb. malzemeler
her misafır için ayn planlanacak, misafirin konak_lama stlresince belli aralıklarla en az 600
Cide ykanacaktır. Her misafir ayrıldıktan sonra kişisel kullanıma sunulan malzemeler (havlu,

çarşaf vb.) muhakkak temizleneceVdezenfekte edilecektir.
5. Misafr odadarı aynldıktan sorıra odanrn uygun yöntemler|e temızliğı/dezs:nfeksiyonu ve
havalandırması yapılmadan odaya yeni misafir kabul dilmeyecektir.

E) Mutfaklar
1. Mutfaklar, bu kararların'Ç Temizlik ve Hijyen" böliimtlndeki hükümlere uygun olarak
ilgili i.initelerde çalışan personel tarafindan temizlenecek/dezenfekie edilecektir.
2. Temizlik/tıijyen uygulamalan ile ilgili iinitelerden sorumlu yöneticilerce belirtilen plan
uyannca hazırlanacak giinli.ik/periyodik izleme formlan ve kontrol listeleri ile
yapılanıy'işlemler diizenli olarak kayıt altına alınacaktır.
3. Mutfaklaıda tiim gıdalann temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipmaıı ile kapah dolaplaıda
ve tizeri kapalı olarak depolarıma§ına ve bu gıdalara miimki,in olduğunca azpersonelin temas
etınesine yönelik önleırıler alınacaktır. Çapraz bulaşmayı önleme kamacıyla işlem görmemiş
gıda maddeleri ile hazırlanmrş gıdalar mutfakta birbirlerinden ayrı yerlerde mlhafazı
edilecektir. Aync4 gıda maddelerinin zeminle temas etmesini engelleyici tedbfuler
alınacaktır.
4. Mutfakta personelin uyması gereken kurallaı ve iyi hijyen uygulamalan ile ilgili
görseVyazılı bilgilendirme yapılacaktır.
5. Mutfaklarda çalışan personelin mutfağa girişleri iş kıyafetleri ve gerekli korul,rıcu
ekipmanlan ile (maske, şeffaf yiiz korulııcu siperlik, eldiven, galoş vb.) yapılacak ve
tesislerin mutfak brjltimi.ine bu böliimde çahşan personel haricinde herhangi birinin girmesine
kesinlikle miisaade edilmeyecektir.
6. Mutfak içerisinde gerekli alanlarda sağlam, kapalı şekilde müafaza edilebilir çöp kovalan
ile sadece maske, eldiven, şeffaf yiiz koruyucu siperlik, laloş vb. hijyen malzemelerinin
atılması amacıyla ahk kunılan bulundurulacaktır.

/
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7. Gıda i.iretim alanr ve mutfak alanında hijyen bariyerleri, sterilizasyon cihazlan, el ve vücut
hijyeni için gerekli alet ve ekipman (özellikte hammadde ve iiriin sevki esnasında kullanılmak
tizere) bulundurulacaktır.
8. Tesisin tamamında (barlar, snack baılar ddhil) servis malzemeleri bulaşık makinesinde 60o

C ve iizerinde yıkanacaktır.

F) Ortak Kullanım A!4ı!44
1. Oük kullanım alanlan bu kararlann"C/ Temizlik ve Hijyen" böliimündeki hfütimlere
uygun olarak temizlenecelı:/dezenfekte edilecektir.
2. Yapılan iy'işlemlere ilişkin gilıliik/periyodik izleme formlan ve kontrol listeleri ile
temizlik/hijyen uygulamalan düzenli olarak kayıt altına alınacaktır.
3. İşletmede asansör kullanılıyorsa, asansör içine l'er metre ara ile sosyal mesafe yer
işaretlemeleri yapılarak, asansöriln toplaın kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla
kapasitesi belirlenecek ve yazılılgörsel bilgilendirme yapılacaktıı.
4. Yemek salonlan, toplantı salonu, pasta salonu, çok amaçlı salon, konferans salonu,lobi,
resepsiyon alanr, ofurma salonu, gösteri salonıı, eğlence, animasyon alanlan, satış iiniteleri,
açık alanlarda yer aları oturma/bekleme/yeme içme düzenlemeleri ile havuz çevresi ve kıyıda
bulunan gölgelikler/şezlong gruplan dahil tiim genel kullanım alanlan mesafe planına uygun

olarak diizenlenecek, mesafeye ilişkin önlemler alınarak gerekli işaretlemeler yapılacak ve

plana uygun kapasiteden fazla misafir kabul edilmeyecektir.
5. Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirler için ortak kullanım alanlarında

mesafe şartı aranmayacaktır.
6. Tesis içerisinde bulunan mini klipler, Aile, Çahşma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca
keşler için belirlenen usul ve esaslar göre faaliyetlerini yürütebilecektir.Kapalı alanlardaki

çocuk oyun alanlarının faaliyetlerine ise izin verilmeyecektir.
i. Tesij içerisinde lobi/bekleme salonu alanlan dahil olmak üzere oturma alanlan,kefe, plaj,

havuz vb. ortak kullanım yerlerinde kesinlikle tavla, okey, iskambil kağıdı vb. materyal

bulundurulmayacaktır.

a.) Restoran, Lokanta ve Yeme İçme Yerleri
sağlık Bakantığ Bilim kurulu tarafindan restoran, lokanta kefeler ile içinde yeme

içme alanİ bulunan dinlenme tesisleri, kitapçılar, büfe ve kantinler ile diğer işletmelerin

rİstoran kafe böliimleri dahil tiim yeme içme yerleri belirlenen tedbirlere uygun bir şekilde
faaliyetlerini yiirütecelıtir.
l.Girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak ve misafirlerin ellerini antiseptikle

temizlemelerinden sonra girişleri sağlanacaktr.
2.Maskesiz misafir içeri alınmayacak, yanındn m25tçg yoksa verilmek tzere maske

bulundurulaca!ıır. Misafırlerin yeme-içme faaliyeti dışında ve masadan kalktıklannda maske

takması sağlanacaktır.
3.yemek salonlan, giriş alanı ve holü, ilave salonlar gibi genel alan kullanlmlan ve açı

kalanlar düil tesisin tamamı sosyal mesafe planrna uygıın olarak diizenlenir. Tesisin içinde
veya dışansında sıra oluşabilecek her yerde (lavabo önleri, varsa sigara içme alanlan vb.)1,5

metre ara ile sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.
4.Yemek servisi verilen masalaı arası mesafe her yönden 1,5 metre, yan yana sandalyeler

arası 60 cm olacak şekilde diizenleneceklir. Grup halinde gelen müşteriler için masa

birleştirmeleri yapılması halinde diğer masalarla 1,5 metre mesafe korunacak şekilde gerekli
diizenleme yapılacaktır.
S.Masaların sadece karşılıklı oturma diizeni sağlanacaktır. Masa yanlaıına sandalye konularak
oturma diizeni oluşturulmayacaktır.
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6.Karşılüı oturmada hasa eni 70 cm. küçiik masalard a çapİaz oturma diizeni uygulanacak
veya iki masa birleştirilerek kullanılacak, böylece karşılıklı otuıma mesafesi artırılacaktır.
7.Büttin masa diizeni kurallan masa şekline bakılmaksızın (kare, dikdörtgen veya daire)her
masa için uygulaııacalııtır.
8.Yan yana tek kişilik oturrna diizeni olan bar masası şeklindeki masalarda sarıdalyeler arası
mesafe 1 metre olacak şekilde diizenlenecektir. Personel ile mi§terinin doğrudan yiZsiize
kaldığı bar masalan en az 1 metre genişlik olması ve bu alanlarda görev yapan personelin
maske ve siperlik kullanması şartı ile kullanılacaktır.
9.Yemek/ara öğin saatleri yoğunluğa sebebiyet vermeyecek şekilde düzenlenecektir.
lO.Her masada el antiseptiği veya kolonya bulundurulacaktr.
l l.Lokanta/restoran alanlannda servis ekipmanlan servis öncesi ve sonrası di.izenli olarak
temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
12.0rtak kullanımda olan çaylkahve makinesi, sebil, içecek makinesi ve benzeri cihazlanı
ayru personel vasıtasıyla kullanrmına müsaade edilecektir.
l3.Masa iizerinde ortak kullanrma özgji tuzluk, biberlik, peçetelik vb. materyal
bulundurulmayacak, miimkiinse bunlann yerine tek kullanımhk tuz, biber, peçete

kullaııdınlacakhr. Tek kullanrmlık olmayan masa üstii her tiirlü donanım her müşteri
kullanrmından sonıa deterjan ve ytizeyin niteliğine uygun hijyen malzemesi temizlenecektir.
l4.Kullanılacak metal çatal, kaşilq bıçaklar gerekli hijyen şartlarında temizlendikten sonra
kapalı alaıılarda muhafaza edilecek ve el değmeden misafirlere srrnulacaktır.
ls.Yemek masalan ve mobilyalannın s*lıkla temasa maruz kalan yiizeyleri, (menü vb.)ınasa
üstii ekipmanlan (tek kullanımlık olanlaı hariç) alkol bazlı iiriinleı ile her misafirin kullanımı
soıırasında temizlenecektir.
l6.Yemek masalan ve sandalyeler, servis malzemeleri, şeker, tuz, baharat, peçete,menü vb.
malzemelerin her misafir kullanımından sonra silinerek uygun şekilde temizliği ve
dezenfeksiyonu sağlanacaktır. Miimktinse tek kullarumhk şeker, tuz, büarat, peçete
kullanrlacaktır.
ll."Açık Büfe" ııygulamasınrn si.irdiirülmesi durumunda büfede bulunan yiyeceklerin
misafirler tarafindan alınmasınr ve misafirlerin yiyeceklerle temas kurmasını engelleyici bir
yöntem geliştirilecekir. İstenen yiyeceklerin önlemler dahilinde bir görevli tarafından
misafirlere servis edilmesi sağlanacaktır.
18lokanta./restoranlaı, misaiir ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı el
arıtiseptiği/dezenfektaru, talep edilmesi halinde verilmek i.izere maske vb. hijyen malzemeleri
bulunduracaktır.
l9.Lokaııta/restoran dışında self servis usulü ile yiyecek ve içecek hizmetinin mümkiin
olduğunca verilmemesi esas olacaktır. Bu tarz hizrrıet verilmesi durumunda açık büfeler için
uygulanacak kurallar çerçevesinde yeme/içme sunumu yapılacaktrr.

b.) Yiizme Hıvuzlarr
Bu kararlann "Q Temizlik ve Hijyen " bölilmiinde belirlenen şartlaıa ek olarak

1. Havuz suyunun, havuz çevıesinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde sağlanacaktır.
2. Havız suyundaki klor seviyesi açık haııızlarda 13ppm, kapalı havuzlarda 11,5ppm
arasında funılaıak klor seviyesinin periyodik olarak kontrolü sağlanacaktır.
3. Kapalı olan haıuzlann metrekaresi hesaplanarak ayn anda haıuz alanında 4metrekareye 1

kişi, havuzda 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kişi sayısına sırurlandırma getirilecektir.
4. Temas ve izlem takibinin sağlarıabilmesi amacryla kapalı haıuza girişler kayıt altına
alınarak asgari 14 giin siireyle müafaza edilecektir. }

5. Misafırlİrin havlulara tİmasını önlemek için havlu sunumu bir görevli tarafından gerekli
koruyucu ekipmanlarla sağlanacak veya havlular poşetlenmiş bir şekilde misafirlere teslim



edilecek aynca havluliİnn giinliik olarak değiştirilmesi ve her kullanım sorırasında enez 60o C
ve iizerinde yıkanması sağlanacalıiır.
6. Kullanıma sunulacak şezlong, sehpa vb. malzemelerin her kullanrm sonr:§ı uygrın araçlarla
temizliği/dezenfeksiyonu yapılacaktır.
7. Dinlenme koltuklan ve şedongların yerleştirilmesi esnasında mesafe kuralına (en az1,5
metre) riayet edilecektir. (Aynı aileden oları, aynı odada veya evde konaklayan misafirler
arasında sosyal mesafe şartı aranmaz.)
8. Çocuk kapalı ytizme haıı.ızlannın da kapasitesi belirlenerek 8 metrekareye 1 çocuk olacak

şekilde ebeveyn gözetiminde kullanılması sağlanacaktır.
9. AçıVkapalı havuzlarda Korona virüs (Covid l9)kapsamııdaki tiim işleyişten sorumlu en az
bir personel stirekli olarak bulundurulacaktır.
10. Açık/kapalı havuzlarda toplu egzersiz, dalış dersleri vb. aktiviteler yapılmayacaktır.

c.) Plıjlar ve Yüzme Alanları

c.1.) Plaj ve Yiizme Alanlannda Genet Önlemler
l. Plaj ve yiizrrıe alanlanna Korona virüs (Covidl9)salgınrna ilişkin uyulması gereken hijyen
kurallannın yer aldığı bilgilendirme panoları/levhalan yerleştirilecektir.
2. Plajlarda kullanılacak duşlarda duş bataryası, musluk, sabunluk vb. materyallerin
miimkiinse sensorlu olanlannın kullarumı teşvik edilecek ve bu alanlann temizliği kurallara
uygun şekilde yapılacak, diDenli olarak dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
3. Plaj ve yiizıne alanlannda bulunan kafe, restoran vb. hizmet böliimleri bu karaılann İ7a
böliimi.inde belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktr.
4. plaj ve yiızrrıe alanlan çevresinde bulıınarı içecek dolapları ve oturma gruplaıı sıklıkla
temizlenerek ve dezenfekle edilecek, bunlann yanında kolay ulaşılabilecek şekilde el

antiseptiği/dezenfekıanı bulundurulacaktr.
5. Misafırlerirı nfit ödeme yerine miimkiİn olduğunca temassv pos cihazları, online ödeme
vb. yönteırılerini tercü etmesi sağlanacaktır.

c.2.) Personele Yöne[k Önlemler
Bu kararlann"8,) Personel ve Eğitim" böliimiinde belirlenen şartlara ek olarak

1. Plaj ve yiizme alanlannda ttirn işleyişten sorumlu en az bir personel siiıekli olarak görev

yapacaktır.
2. Plajlaıda ve yiızme alanlannda hizırıet verilirken en az l metrelik mesafe kuralına
ulıılacaktır.
3. Personelin dinlenme alanlarında da en az l metrelik mesafeyi koruması ve maske takmaya

devam etmesi sağlanacaktır.

c.3.) Plajlar ve Yiizme Alanlannda Ortam Düzenlemesi
l. Plaj alanmda belirlenen/belirlenecek kapasitenin iizerinde kalabalık oluşmasını engellemek

için gerekli önlemler alınacalııır.
2. Plaj atanlanna çalışanlar dahil 4 metrekareye bir kişi ve dinlenme alanlan arasr mesafe en

az 1,5 metre mesafe olacak şekilde şezlonglar/dinlenme materyalleri yerleştirilecek, bu

sistematikle hizırıet verilecek alaıılann kapasitesi belirlenecektir. (Aynı aileden olan, aynı
odada veya evde konaklayan misafuler arasında mesafe şartı
ararımayacaktır.)
3. Gölgelikler arasr mesafe şezlonglar arasr mesafeye uygunıolacak Şekilde diizenlenecektir.
4. Localaıda mesafe kurallanna uygun olarak dı.lzenlerrie yapılacak,,loca alanlannda
2metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir. (Aynı aileden olan, aynı odada

veya evde konaklayan misafırler arasında mesafe şartı aranmayacaktır.)

,/
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5. Soyunma kabinlerinin kullanrmında mesafeye dikkat edilecek ve kabinler her kullanlmdan

sonra dezenfekte edilecektir.
6. Su etkinliklerine katılım göstermek isteyen müşterilerin kayıtları alınarak 14 giin siireyle

müafaza edilecelı:tir.
7. Aynı anda birden fazla kişinin kullandığl su etkinlikleri (banana vb.) yapılıp yapılmayacağl

hususunda Bilim Kurulu wafından bu konuya ilişkin yayuılanacak rehber esas alınacaktır.

8.Tek kişinin kullandığı su etkinlikleri (et ski, sörf vb.) yapılabilecek, etkinlik sonrasrnda

kullanılan araç / ekipmarılaı, can yelekleri su ve deterjanla temizlenecevdezenfekte
edilecektir.
9. Turizrıı amaçlı su altı ve su üstii sportif faaliyetlerinde kullanılan tüp, denge yeleği vb.

ekipmanlar faaliyet si.iresince sadece bir kişi tarafindan kullanılabilecek ve kullanıldıktansonra
dezenfeiie edileceltir.
10. Deniz paraşütü vb. zu etkinliklerinde (çalışanlar dahil) tekne kapasitesinin %o5O'sikadar

kişi alınacaktır.

c.4.) Plajtar ve Yiizne Alanlannı Kullanan Müşterilere Yöne[k Önlemter
Konaklama tesisinin genel misafirleri için alınacak önlemlere ilave olarak

l. Ateş, ökstirtik, burun akııtısı, nefes darlığ gibİ hastal* semptomlan olan, Covidl9hastası
ve temaslısı olan kişiıkişilerin plaj ve yüzİne alanlanru kullanmalanna müsaade

edilrneyecektir.
2. Covidl9açısından riskli olan 65 yaş iızeri, yfüsek tansiyon, kalp, şeker vb. hastalığı olan

kişi/kişiler, plaj ve yiizıne alanlanru kullanmalan esnasında dikkatli olmaları konusırnda

uyanlacalır.
3. Misafiılerin kişilerle y,gz We olm4 konuşma vb. etkinliklerde mesafenin korunmasının
yanr slra maske takmalan da sağlanacaktır. plaj ve yiizme alanlanna girişte maskesi

olmayanlar için yeterli ıniktarda maske bulundurulacaktır.
4. plajlarda el hijyenini sağlamak için, ellerin en az 20 saniye bolıınca su ve sabunla

yıkanması sağlanacakıır. (Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun

yeterlidir. Su ve sabunun olrnadığı durumlaıda alkol bazh el antiseptiği veya en az

%70'likalkol içeren kolonya kullanılmalıdır.)
5. Misafirlerin havlulaıa temasmı önlemek için havlu sunumu bir görevli tarafından gerekli

koruyucu ekipmanlarla sağlanacak veya havlular poşetlenmiş bir şekilde misafırlere teslim

edilecek aynca havlulann giinltik olarak değiştirilmesi ve her kullanım sorırasında enez 60" C
ve iizerinde y*anması sağlanacaktır.
6. Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak, kimseyle
paylaşılmayacaktır,
7. Korona virüs (Covidl9)temas riskini artıracağındaıı plaj ve ytizme alanlannda uzun siire
kalınmaması, mesafe ve hijyen kurallanna uyulması yöniinde gerekli uyanlar/ anonslar
yapılacalıiır.

c.5.) Plajlar ve Yüzme Alanlannın Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması
Bu kararlann"Q Temizlik ve Hijyen" bö|ikrıiinde belirlenen şartlara ilave olarak

1. Yiizrne alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafindan ruhsatlandınlmış dezenfektanlar
kullanılacaktır.
2. Tesislerde duş yerleri ve fuvaletlerde mesafe kuralma dikkat edilecektir.
3. Duş, kabin, tuvalet vb. alanlann kapı ve pencereleri açılarak sık sık havalandlnlması
sağlanacaktır.
4. Serinletrne amacıyla vantilatör (su büarlılar dahil) kullanılıııayacaktır.
5. Ödemelerde bu karaılaıınü7 maddesi esas alınacaktır.





d.) TermaVKaplıca Otellerinde Alrnması Gereken İlave Önlemler

d.l.) TermaVKaplıca Havuzlannda Alınması Gereken Genel Öntemler
l. Termalıkaplıcu ıuıu., mtirnkıinse randevu sistemi ile çalışacaktır. yapllan bütiin işlemler

tt*iır, .tışt"ri"in haııgi alaıılan kullandığı, hizrrıet eden personel ile giriş çıkış saatleri) kayıt

altrna alınacaktır.
2. TermaVkaplıca alanlanna, Covidl9salgınr ile ilgili olarak ulıılması gereken hijyen

kurallanrun yİr aldığı bilgilendirme panolan/levhalan yerleştirilecektir,

3. TermaVkaplıca alanlarının girişinde alkol bazlı el anüseptiği veya en azVoll' likalkol içeren

kolonya buiundurulacaktır. 
-Ei 

antiseptiğinirı/dezenfektanının doluluk durumu belirli
aralıklarla kontrol edilecek ve her zaman dolu olması sağlanacaktır.

4. Termavkaphc alarda ağız burun ve yiize yakın temas içeren masaj, peloidoterapi gibi

uygulamalar Covidl9
bulaşı açısından riskti olduğundan yapılmayacaktır.
5. TermaVkaplıca alanlarında toplu egzersiz, inhaloterapi gibi aİıiviteler yapılmayacaktır.
6. Duş bataryası, musluk, sabunluk gibi malzemelerin sensorlu olanlarının kullanımı tercih

edilecek ve bu malzemelerin temizliği, kurallara uygun bir şekilde yapılacak,dezenfeksiyonu
ise düzenli olarak sağlanacaktır.
7. TermaVkaplıca kısımlarındaki açık ve kapalı termal havuzlara ilişkin bu kararların F/b
bölümüne gfue hareket edilecekiir.
8. TermaVkaplıca alarılarında bulunan kafe, restoran vb. tesisler bu kararlann-E7a bölümünde
belirlenen şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktır.
9. Konaklama tesisi içinde müstakil bir termallkaphca hizmeti veriliyor ise hizmet sunulan
tiim alanlann metrekaresi hesaplanarak aynı anda kaplıcada 4 metrekareye 1 kişi olacak

şekilde kişi sayısına sınırlandırma getirilecektir.

d.2.) Personete Yönelik Önlemler
Bu kararlann"B,) Personel ve Eğitim" böliimiinde belirlenen şartlara ek olarak

l. Kaplıcalarda Covidl9kapsamındaki ttlm işleyişten sorumlu en az bir personel sürekli olarak
görev yapacaktır.
2. Kaplıcalarda hizmet verme sırasında en az 1 metre olan mesafe kuralına uyulacaktır.
3. Çalışan personelin büaılı ortarntar dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme alanlannda
kurahna uygun tıbbi/bez maske ve yi.iz koruyucu siperlik kullanması ve i metrelik mesafe
kurahna riayet etrnesi sağlanacaktır.

d.3.) TermaVKaplıca Krsımlannda Çalrşın Sağlık Personeline Yönelik Önlemler
1. Sağlık personeli, mrüıyene, tıbbi müdahale gibi Korona virüs (Covid l9)açısından riskli
girişimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun çalışacaktır.
2. Sağlık personeli iıbbi/bez maske takacak, aerosol oluşturan işlemler sırasındaFFP2A.]95
maskenin yanı sıra eldiven ve yiiz koruyucu siperlik kullanacaktır.
3. Sğık personeli, kaplıcayı kullanan kişi/kişileri giinlfü olaıak takip edeceilir.

d.4.) TermaVKaptıca Klsımlannı Kultanan Müşterilere Yönelik Önlemler
Konaklama tesisinin genel misafirleri için alınacak önlemlere ilave olarak

1. Mesafenin sağlanamadığı srra banyosu gibi alanlarda banyoların bir atlanarak (bir dolu bir
boş olacak şekilde) kullanrlmasına yönelik planlama yapıla}aktır. '

2. Güşte maskesi olmayaıılar için yeteri kadar maske bulundürulacaktır.



3. Kişilerin miirnktinse kendilerine ait havlu, bomoz ve peştamal getirmesİ./kullanması teŞvik

edilecektir. İşletıne tarafından sağlanan havlular kişiye özel olacak, havlu, bomoz,peştamal

vb. tekstil iiriinlerinin her kullanrm sonrasr en az 600 Cide yıkanması sağlanacaktır.
4. Mt§terilerin kaphca havuzu ve sıra banyosu çewesindeki plastik ve metal yüzeylere

dokunması halinde ellerini su ve sabunla yıkamalan ya da el antiseptiği kullarımalan
sağlanacalıin.
5. Korona virtıs (Covidl9)temas riskini artracağından kaplıca havuzu ve sıra banyosunda

uzun siire kalınmaması yöniinde gerekli uyanla, yapılacaktır.
6. Özellikle tuvalet eğitimini tamamlamamış olan bebek/çocukların havuz ve banyoları
kullanmasına müsaade edilmeyecektiı.
7. Çocuklann mesafeyi korumalan zor olacağ,ndan ebeveynlerinin gözetiminde harıız ve

baıyolan kullanmalanna miisaade edilecektir.

d.5.) TermaVKıplıca Alanlannda Ortan Diizenlemesi
Bu kararlann-F7d/ bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak

l. Ikplıca girişinde kalabalık oluşmasıru engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini
engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulacaktır.
z. 

-siitiin 
kullarum alanlannda (özellikle havuz girişlerinde) kullanıcılann duş alabilmelerini

ve ayak dezenfeksiyonu yapabilmelerini sağlayacak yerler ve di.izenekler bulundurulacak ve

bunlann kullanımı zorunlu hale getirileceklir.
3. Dinlenme koltuklan ve şezlonglar arasında eı az 1,5 metre bulunacaktır.
4. Hawz kenannda yemek yenilmesine, çaylkahve/su içilmesine miisaade edilmeyecektir.

5. Soyunma odalannda mesafe kuralına dikkat edilecek ve kabinler her kullanımdan sonra

temizlenecektir.
6. Fizik tedaü birimlerinde kullanılan cihazlann mesafe kurahna göre yerleştirilmesi

sağlarıacaklır.
z.}izik tedaü birimlerinde kişisel odalardaki uygulamalar sırasında mesafe kuralına dikkat

edilecek, bu alanlaıda çoklu kullanıma izin verilmeyecektir.
8. Aynı anda birden fazla kişinin katıldığ tedaviler (inhalatoryum, egzersiz, fizik tedavi

uygulamalan vb.) salgın siiresince uygulanmayacaktu.

d.6.) TermaVKaplıca Alanlann Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırrlması' 
Bu kararlann"C)Temİzlİk ve Hİjyen" böliimtİnde belirlenen şartlara ilave olaıak

1. Tekerlekli sarıdalye ve rehabilitasyon amacı ile kullanrlan araç gerecin her kullanımdan

sonra uygun şekilde temizliğ yapılacaiiır.
2. Terıİal&aphcalarda Sİglık Bakanlığı tarafindan ruhsatlandınlmış dezenfektanlaı

kullanılacakıır.
3. Termal/kaphcalarda banyo, duş yerleri ve tuvaletlerde mesafe kurahna dikkat edilecektir.

4. Ödemelerde b ,ı karar|arına/7 maddesi esas alınacaktır.
5. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerde havalandırma işlemi temiz hava

sirkülasyonıınu sağlayacak şekilde diDenlenecek, sağl* Bakanlığı Bilim kurulu ile bu

konuda yetkili kurum- ve kuruluşlanrun belirlediği standartlara göre havalandırma ve klima

sistemleri çahştınlacaktır.

e.)Sauna,Hamam ve SPA

e.1.) Personele Yönelik Öntemler '
Bu kararlann''B) Personel ve Eğiiııı' böliimilnde belirİenen şartlar esas alınarak;

,/



1. Personelin ttimü hamam, sauna, buhar odalan dışındaki ön ofis, resepsiyon ve dinlenme
alanlannda kuralrna uygun şekilde maske kullanacaktır. Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilecek, bu işlemin öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanrlacaktır.

e.2.) Hamam, Sıunı, Buhar Odalan ile Kapalı Havuz ve Jakuzileri Kullanan
Müşterilere Yöne[k Önlemter

Bu kaıaılanni7d,r' bölümünde belirlenen şartlara ilave olarak
l. Kese, lif, siinger gibi müşteri tarafindan kullanrlacak malzemeler müşteriye özel olacak ve
başka bir müşteri tarafından kullanılmayacaktır.
2. Ortak kullanılan materyaller (hamam tası vb.) ise her kullaııım sonrasında su ve sabunla
mutlaka yıkanacak, dezenfekte edilecektir.

e3.) Hanam, Sauna, Buhır OdıIın ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Genel Önlemter
l. Bu alanlara Covidl9ile ilgili uyulması gereken kurallan içeren afişler herkes tarafındarı
görülebilecek şekilde asılacaktır.
2. Mikrobiyolojik kalite için rutin testler mevzuata uygun olarak yapılacaktır.
3. Kapalı havuzlarda toplu egzsrsiz, dalış denleri vb. alııivitelere müsaade edilmeyecektir.
4. Duş bataryası, musluk, sabunluk vb. malzemelerin miimkünse sensorlu olanları
kullanrlaca!ıiır.
5. Bu alanlardaki kafe, restoran vb. hizmet böli.lmleri bu kararlaruü7o böliimiinde belirlenen
şartlar çerçevesinde hizmet sunacaktır.
6. Bu alanlann otel, apaıt otel vb. konaklama tesisi içinde olması durumunda Sağlık
Bakanhğının " KonaHama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri"nde yer verilen usul
ve esaslara uyulacaklrr.

e.4.) Hamam, Sauna, Buhar Odaları ile Kapalı Havuz ve Jakuzilerde Ortam
Diizenlemesi

Bu karaılannf7d./ böIümünde belirlenen şartlara ilave önlem olarak
l. Hamam, saun4 büar odalan ve jakuilerde (çalışanlar dahil) 4 metrekareye 1 kişi olacak
şekilde kapasite belirlenecektir.
2. Kapalı havuzlarda 8 metrekareye l kişi olacak şekilde kapasite belirlenecektir.

e.5.) Hamam, Sauna, Buhar Odalan ile Kapalr Havuz ve Jakuzilerin
Temizliği,Dezenfeksiyonu ve Havalandınlması

Bu kanrlarınF/d-6 bölüminde belirlenen şartlann uygulanması esas olacaktır.
1. Serinleme amacıyla vantilatör (su büarlılar düil) kullanılmasına müsaade edilmeyecektir.

f.) Plaj,Yiizme Alanlan ve Kapalı Havuzlarda Çalışan Cankurtarınlara Ydnelik
Onlemler
1. CaııkurtaIanlar, kişisel koruyucu ekipman (FFP2N95 maske, eldiven, şeffaf ytiz koruyucu
siperlik) kullanrlması esasına riayet edecektir.
2. Resiisitasyon (canlandırma) işlemi; suni solunum maskesi, balon ventilasyon ile
sağlanacaktır.
3. Cankurtaranlar canlandırma ve ilkyardım gibi Covidl9açısından risk taşıyan işlemler
yaptğndan standart enfeksiyon kontrol önlemlerine uygun şekilde çalışmalan sağlanacaktır.
4. Canlandırma ve ilkyardım işlemlerinin l mefeden yakıı .temas gerektiren ve aerosol
oluşturan işlemler olması nedeniyle suni solunum maskesi vb balon üentilasyon kullanılacak,
ağzdan ağza solunum tercih edilmeyecekiir.

g.) Spor Salonları/tesislerinde Alınması Gereken Genel Önlemler



,/

1. spor salonlanna cövidl9ile ilgili mücadele kapsamında uyulması gereken kurallan içeren

"niĞ. ia yıkama, maske kullan]ml ve spor .ulonrn , içinde uyulması gereken kurallar)

asrlacaktır.
i. ipo, ,aorı*rnın girişlerinde uygulanan parmak/avuç izine dayalı geçiş sistemleri saigın

süresince kullanılmayacaktır.
3. Spor salonlannda gorevli peısonel ile misafir/iiyelerin tıbbi/bez maske kullarıması zorurılu

olac'aktır. (Bu kapsamda, personel ve misafııAiyelerin spor faaliyetleri dışında maske

kullanması hususıına özellikle dikkat edilecekiir.)
a. spo, .ıo"ı*Iraa misafır/i§e ve personel tarafindan_ kullanrlmak iizere alkol bazh el

antiseptigi bulundurulacak ve anılan kişi/kişilerin ellerini dezenfektan ile temizledikten sorıra

spor yapacaklan alana geçmeleri hususuna dikkat edilecektir,
s. spoisaonunun kapasitesi her 6 m2,ye bir kişi olacak şekilde belirlenecektir.

6. spor salonlarındaki çaılşmu koşullan nedeniyle müşterilerin birbiri ve çalışanlarla yakın

teması söz konusu olduğundan mesafe kuralının efl az 2 metre o1acak şekilde uygulanmasına

yönelik gerekli tedbirler almacaktır.
i_ ipol. iıon*aaki ekipmanlar (koşu bandı/bisiklet vb.) aıasında en az 2 metrelik bir mesafe

olacak ve bu doğrulfuda gerekli diDenlemeleı yapılacaktır.

8. Misafir/iiyeler randevu ile kabul edilecektir.
9. Belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni üye girişini engellemek üzere giriş kapısının

her iki tarafından tutturuİarak asılabilecek nitelikte basit krrmızı renkli bir kordorı/şerit, plastik

duba vb. materyallerin iş yeılerinde bulundurulması sağlanacak ya Dabi amaca hizmet

edebilecek altematif bir sistem kurulacaktır.
10. Müşterilerin giriş/çıkış saatleıi kayıt alüna almacaktr.
11. Spor saloJan, 

-uyeıeri 
iıe yaptıklan üyelik sözleşmelerine Covid l9politikalanve

ıezervasyon prosediiıleri ile ilgili açıklama ekleyecektir.
|2. ilgi|i federasyonlann iz:ıi ile yapılacak müsabak4 antrenman ve hazıriık siireçleri hariç

olmali iizere spoi merkezleri, tesisleri ve salonlannda (açık alanlar dahil) takım ve temas

halindeki sporiar, müsabakalar, eğlence amaçlı maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın

temasını go"kti."n (futbol, basketbol, voleybol, tekvando, giiıeş, karate vb.)antrenmanlar

yap mayacaktır.
iı. c,ırJş, kaıate, boks, taekvwando vb. spoı faaliyetlerinin temassız antrenmanları ile diğer

,po, u.uçh etkinlikler (yog4 plates, zumba vb.) metıekareye düşen insan sayısınr ve 2 metre

mesafe şartıru ihlal etmernek şartı ile yapılabilecektir.
14. Herİ<es tarafındarı ortak kullanılan İu sebili vb. aıaçlann kullanımına izin verilmeYecek,

self servis yiyecek ve içecek ikamlan ancak bir çalışan tarafından gerekli hijyen şartlarl

sağlandıktan sonra yapılabilecektiı.
15. Milşterilere kendi içeceklerini getirmeleri hususunda bilgi verilecektiı,
16. Mİışerilerin kullandığı egzİrsiz araçlarınrn yanlanna Sağl* Bakanlığı tarafindan

rüsatlandınlmış ve dezenfektan özelliği oları mendiller konulacaktır,
17. Salgın siiresince spor salonrına izleyici misafir alınmayacaktrr,

18. Eğzersiz aıalanndaki dinlenme molalan dlşında spor salonlarında müşterilerin

beklemesine izin verilmeyecektir.
19. Bulaş riskini önlemek adına spor salonlann da gazete, dergi vb, materyaller

bulundurulmayacaitır.
20. Sabit veya hareketli bütiin alet ve cihazlarrn elle ve vücutla temas edilen noktaları her

mi§teri/üye [rıı*r., sorrrasında mutlaka silinerek dezenfekte edi]ecektir.Kullanrmdan sonra

cihaz|aın silinmesi ile ilgili uyarı afişleri spor salonu içiniie farklı 'noktalaıa asılacaktır. Bu
konuda sesli anonslar yapılacaktır.
21. Üye/müşterilere kartla temassu ödeme yapabilecekleri hatıılat arak mümkün olduğunca

nakit 6demeden kaçrıılmasr sağlanacak, üyelerin temas ettiği/edeceği, ödeme terminali ( post



3. spor salonlanıırn lemizıiginde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kollan,telefon
ahizeleri, masa yiizeyleri, spor aletlerinin el ve vücuda sık değdiği tespit edilen böliimleri vb.)
temizliğine dikkat edilecek, el|e temasın yoğun olduğu yerler sık sık su ve deterjanla
temizlenecek, l/l0O orarıında sulandınlmış çamaşlr suyu ile (yazar kasa,bilgisayar klaıyeleri,
telefon ve diğer cihaz yiızeyleri) anrlan alanlann dezenfeksiyonu sağlanacak, klor
bileşenlerinin zarar verdiği yüzeylerde ise %70'lik alkol bazlı iiriinler kullanılacaktır.
4. Koşu bantlan, bisikletler, ağırlık aletleri vb. teçhizat her kullanımdan sonra diizenli olarak
temizlenecektt.
5. Genel kullanım alanlan ve rnisafir/iiye tuvaletlerinin girişlerinde dezenfektan
bulundurulacaktır.
6. Misafır/tlyelerin kullanmına aynlan tuvaletlerin giriş kapılan miimkünse otomatik kapı
sistemi olarak diizenlenecek, diizenlememesi halinde kapı kollannm sık sık dezenfeksiyonu
sğlanacaktır.
7. Tuvaletlerde temasr mİ.ımkün olduğunca azaltabilmek amacıyla muslukların, sıvı sabun

iinitelerinin miimkiinse fotoselli olması sağlanacaktrr.
8. Tuvaletlerde el kurutma fanlan kapatılarak kullanm dışı bırakılacak, bunlann yerine tek

kullanrml* kağt havlu kullanılacaktır. Bu alanlarda devamh ve yeterli miktarda sıvr sabun,

tuvalet kağdı ve kağıt havlu bulundıırulacaktır.
9. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlannın havalandırması temiz hava

sirkülasyonunu sağlayacak şekilde diizenlenecek, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimleri iiretici firma önerileri doğrultusunda yapılacak, klima ve vantilatör
kt,llanılmayacaktır.
l0. Misafir/iıyeler için tek kutlanımlık tekstil malzemeleri kullanılacak ya da her kullanım
sonrasrnda bu malzemeler en az 600 C'de yıkanacaktır.

G) Denetim

Korana viriis salgıru ile ilgili alınacak tedbirlerin denetimi kapsamında turizm işletme

belgeli olan konaklama tesislerinin denetiminin bu kararlarda belirtilen usul ve esaslar

çerçevesinde kültiir ve Turizm Bakanlığınca (valilik/kaymakamlıklarca şikAyet ve gerek[i

hallerde denetim yetkisi sakh kalmak şaft ile) turizm işletme belgeli olanlar dışındaki
tesislerin denetiminin Kaymakamlıklarca içinde halk sağlığı uzmanı/ hekim, yerel yönetim

temsilcileri, iş sağlığı uzm.ını, makine mühendisinin bulunduğu asgari beş kişilik bir
komisyon tarafından en az on beş günde bir denetlenmesi sağlanacaktr.

Bu kararlaı, bahsi geçen tesislerin bağlı olduğu meslek örgütii/ oda tarafindan tiim üye
iş yerlerine imza karşılığ tebliğ edilecektir

Konu hakkında gerekli denetimler yukanda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde
yerine getirilecektir. Tedbirlere uymayanlarla ilgi|i Umumi Hıfzıssıhha Kanununruı 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilecek, aykınlığın durumuna göre Kanunun ilgili
maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin Türk Ceza
Kanununun195 inci maddesi kapsammda gerekli adli işlemlerin başlatılması tedbirleri
uygulanacaktır.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanrrnu gereğince oy birliği ile karar verilmiştiİ.
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