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ir, HIrzrssIHHA KURUL KARARI
Qankrrr il Hrfzlssrhha Kurulu Vali Abdullah AYAZ Bagkanhfrnda, agafrda isim ve imzalarr
bulunan iiyelerin katrhmr ile valilik toplantr salonunda toplanmrgtrr.

igerisinde bulundu[umuz kontroll[i sosyal hayat dcineminde, salgrnla mi.icadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallannrn yanl srra her bir faaliyet alanr/ig kolu igin
altnmast gereken d,nlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler gergevesinde faaliyetleiin
siirdlirii I mesi sa[lanmaktad r r.
Bu kapsamda;

Hah sahalarrn Sa[hk Bakanhgrnn 12.08.2020 tarih ve 149 sayrh yazrsr ve ekinde yer alan
hi.iki.imler gergevesinde 12.08.2020 tarihinden itibaren
faaliyette bulunabilecekleri a;a[rdaki tedbirlerle belirtilmigtir.

rehber

ile bu Genelge'de belirtilen

I- Hah Saha Tesislerine Yiinelik Tedbirler:
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Saglrk Bakanh[r tarafrndan haznlanan Salgrn Y<inetimi ve Qahgma Rehberinin
"Spor Salonlan ve Spor Merkezlerinde Alrnmasr Gereken Onlemler " baqh[rnda
belirlenen tedbirler eksiksiz bir gekilde uygulanmasrna,
Covid-19 salgrnrna kargr ahnacak tedbirlerin uygulanmasrndan sorumlu ve denetim
ekiplerinin iletigim iginde olacafir igletmenin Koronavirtis sorumlusu/sorumlularr
gdrevlendirilmesine,
Tesise giren her mrigterinin HES kodu ile girig yapmasl, gcirevli bir personel
marifetiyle "Hayat Eve Sr[ar" mobil uygulamasr i.izerinden miigterilerin HES
kodlannrn sorgulanmast ve uygulamanrn onay verdifii kigilere tesislerin
kullandrnlmaslna,
Tesise giren herkesin ateq olgiimlerinin yaprlmasr, ategi 38 derecenin iizerinde
olanlartn tesislere girigine izin verilmemesi ve en yakrn sa[hk kuruluguna
ydnlendirilmelerine,
Tesislere maskesiz miigteri/gahgan ahnmamasr, antrenman ve mag haricinde
maskenin kesintisiz kullanrlmasrna Q.{95lFFP2 maskeler kullanrlmamahdrr),
Tesislerdeki kigi sayrsrnrn kapah alanlar igin 6 metrekareye bir kiqi dtigecek gekilde
srnrrlandrnlmasr ve buna iligkin bilginin tesis giriqine asrlmasrna,
Tesislere misafir veya izleyici kabul edilmemesi, l8 yaq altt gocuklarla birlikte en
fazlabir velisinin maske takma koguluyla tesise ahnmasr ve veliler arasrnda en az
2 metre
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mesafe bulunacak gekilde oturma di.izeni olugturulmaslna,

Tesislerde bulunan soyunma odasr/kabini, du$ ve sauna alanlannrn kapah
tutulmasr, miigterilerin kullanrmrna miisaade edilmemesine,
Spor aktiviteleri damlacrk grkrqrnr ve hrzrnr artrrdrfir igin tesislerde miiqteriler ile
gahganlann yakrn temasrnrn azaltrlmasr, antrenman ve maglar drgrnda mi.igteriler
arasrnda fiziki mesafenin en az2 metre olarak uygulanmasrna,
Tesislere mtiqterilerin randevu ile kabul edilmesine,
Tesislerin girig ve grkrg y6nlerinin birbiriyle gakrgmayacak qekilde farkh ydnlerde
diizenlenmesi, kalabahklann ol
rnr onlemek amaay)a tesisin drg kaprsrna
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girigi engellemeye ydnelik uyan levhasr konulmasr,

engelleyici

mekanizma kurulmasrna,
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yaralanmasr durumunda, yarahnrn etrafrnda olugmasr muhtemel

kalabahklann oluqmasr ve yakrn temasln engellenmesine,
Tesislerin girigine COVID-I9 tedbirleri kapsamrnda temizlik, maske, mesafe
tedbirleri ile tesis iginde uyulmasr gereken kurallan igeren afiglerin asrlmasrna,
Mii$terilerin girig/grkrg saatlerinin kaydedilmesi ve en az 14 gtin siireyle bu
kayrtlann saklanmasrna,
Tesislerin giriginde ve iginde yeterli sayrda ve miktarda el antisepti[i
bulundurulmaslna,
Tesislerde su ve sabuna erigimin kolay olmasr ve tek kullanrmhk k6[rt havlular
bulundurulmaslna.
Tesislere ilyelik s6zlegmelerine COVID-19 tedbir/kurallarr ve rezervasyon
prosediirleri ile ilgili agrklamalarrn eklenmesine,
Ya$ ve kronik hastah[r nedeniyle risk grubunda yer alan vatandaqlara tesislerin
kullandrnlmamaslna,
Tesis btinyesinde bulunan kafe tarzr yeme igme bdltimlerinin Sa[hk Bakanh[rnrn
Restoran, Lokanta, Kafe gahqma rehberine gdre hizmet vermelerinin sa[lanmaslna,
Tesislerin girig ve gtktgtna pedalh ve kapakh q6p kutusu konulmasr ve dtizenli
olarak bogaltrlmasrna,
Antrenman/mag aralarrndaki dinlenme molalan drgrnda tesislerde mtiqterilerin
beklemesine kesinlikle izin verilmemesine,
Tesislerde ortak kullanrm amacryla gazete, dergi vb. bulundurulmamaslna,
Nakit tideme yerine tercihen temassrz <ideme talep edilmesi, odeme terminallerinde
dokunulan ytizeylerin o 70'lik alkol ile temizlenmesine,
Hah saha tesisi iginde bulunan ofislerde Sa[hk Bakanh[rnrn "Ofis ve Btiro
Sisteminde Faaliyet Gcisteren Ttim igletmelerde Ahnmast Gereken Onlemler"
rehberine uygun gahgrlmasrna,
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Tesislerin Temizlenmesine, Dezenfeksiyonuna
Yiinelik Tedbirler:
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Havalandlrrlmasrna

Tesislerin temizliklerinin her gi.in diizenli olarak yaprlmasr, srk kullanrlan alan ve
malzemelerin daha temizlenmesine,
Tesislerin yer ve yiizeylerin temizli[inde nemli silme ve paspaslamanrn tercih
edilmesi, loz gtkaran firga ile stipiirme iglemlerinden kagrnrlmasrna,
Tesislerin temizli[inde kapr kollarr, telefon ahizeleri, masa yiizeyleri, el ve
vticudun srk defdi[i b<iltimleri gibi srk dokunulan ytizeylerin temizli[ine dikkat
edilmesi, bu amagla, su ve deterjanla temizlik sonrasl dezenfeksiyon igin l/100
sulandrnlmrg (5 litre suya yanm kiigtik gay bardagr) gamagrr suyu (Sodyum
hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanrlmasr, tuvalet dezenfeksiyonu igin 1/10
sulandrnlmrq gama;rr suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)
kullanrlmasrna,
Yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve difier cihaz yizeylerinin oh70'l1k
alkolle silinerek dezenfeksiyonun sa[lanmaslna,
Temizlik bezlerinin kullanrm alanrna gore aynlmasl ve her kullanrm sonrasl uygun
qekilde temizlenmesi, yrkanabilen, tekrar kullanrlan temizlik malzemelerinin en az
60 oC'de yrkanmasrna,
Futbol toplanntn her mag bitiminde yo7}'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon
edilmesinin sallanmasrna,
Tuvaletlere el yrkama ve maske kullanrmr ile ilgili afiglerin asrlmasr ve siirekli srvr
sabun bulundurulmaslna,
Tesislerde hepafiltreli hava akrmr ile gahqan el kurutma cihazlan drgrnda el
kurutma cihazlarrnrn kullanrlmamaslna.
Tuvaletlerdeki su ve sabunlann fotoselli-olmalarrrun saElanmasma.
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Temizlik yapan personelin trbbi maske ve eldiven kullanmasrnrn sallanmasr,
kullanrlan maske ve eldivenlerini grkarrhp g<ip kutusuna atrlmast ve ellerin en az
20 saniye boyunca su ve sabunla yrkanmasrnrn sa[lanmaslna,
Tesiste vantilatdrler gah$tlnlmamasl ve Sa[hk Bakanhpr tarafrndan hazrrlanan
"Salgtn Ydnetimi ve Qahgma Rehberi"nde yer alan "COVID-I9 Kapsamrnda
Klima/iklimlendirme Sistemlerinde Ahnacak 0nlemler"e uygun hareket
edilmesine,
Tesislerin kapah briliimlerinin srk srk havalandrnlmasrna,
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Qalryan Personele Yiinelik Tedbirler:

Hah sahalarda gahgan tiim personelin "Hayat Eve Sr[ar (HES)" kodu almasr
Qahgan personelin COVID-19'un bulagma yollarr ve korunma <inlemleri
hususunda bilgilendirilmesine,

Ateq, okstiriik, burun akrntrsr, nefes darh[r gibi belirtiler g6steren veya COVID-19
vakasr temashsr olan gahqanlann trbbi maske takrlarak sa[hk kurumuna
y<inlendirilmesine,
Qahgan personelin tiimtniin kurahna uygun trbbi maske takmasrnrn, maske
nemlendikge ya da kirlendikge de[iqtirilmesinin ve maske defiqtirilmesinde el
antisepti[i kullanmasrnrn safilanmaslna,
Qalrqan personelin el hijyenine dikkat etmesinin sa[lanmasr, ellerin en az 20
saniye boyunca su ve sabunla yrkanmasl, su ve sabunun olmadr[r durumlarda alkol
bazh el anti septi [i kul I anmasrnrn sa[l anmasl na,
Personelin dinlenme odalarrnda en az I metrelik fiziki mesafeye dikkat etmelerinin
sa[lanmasr ve maskesiz bulunmamalannrn safllanmasrna,

IV- Miigterilere Yiinelik Tedbirler:
Hah sahalardan faydalanmak isteyen herkesin zorunlu olarak "Hayat Eve Srlar
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(HES)"kodu almalanna,
Hah saha tesislerine maske ile gelmeleri ve antrenmarVmag drqrnda maskeyi
grkarmamalanna,
Ateq, <iksiiriik, burun akrntrsr, solunum srkrntrsr gibi belirtileri olan, COVID-19
vakast veya temashsr olanlartn tesislere ahnmamasr, trbbi maske takrlarak sa[hk
kurumlanna yonlendirilmelerine,
Mtigterilerin randevu saatlerine uymaslrun sa[lanmasrna,
Mtiqterilerin tesis igerisinde her alanda diler kigilerle 2 metre fiziki mesafeye
uymalannrn sa[lanmasrna,
Tesiste uyulmasr gereken kurallarr igeren bilgilendirmelerin okunmasrna,
Kiqisel havlu kullanrlmast, havlularrn iqletme tarafindan karqrlanmasr halinde
pogetli veya gdrevli personel tarafindan verilmesine,
Tesise girdikten sonra ellerin yrkanmasr ya da el antiseptigi kullanrlmasma,
Tesis igerisinde zorunluluk olmadrkga ytizeylere dokunulmamasr, dokunuldu[unda
ise el antisepti[i kullanrlmasrna,
Spor srrasrnda ellerin yiize de[dirilmemesine,
Mag srrasrnda ve sonrasrnda kucaklagma/sarrlma vb. yakrn temasta
bulunulmamaslna,

Konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gosterilerek uygulamanrn yukarrda belirtildi[i gergevede eksiksiz
bir gekilde yerine getirilmesinin sa[lanmasr, alrnan kararlara uymayan vatandaqlara Umumi Hrfzrssrhha
Kanununun 282'nci maddesi gere[ince idari para cezasl verilmesi, aykrnlrftn durumuna gore Kanunun
ilgili maddeleri gerefiince iqlem yaprlmasr ve konusu sug tegkil eden davranrglara iligkin Tiirk Ceza
Kanununun 195'inci maddesi kapsamrnda g
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Oy birlifiiyle karar verilmigtir.
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