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ilqe Umumi Hrfzrssrhha Kurulu, covid- I 9 Pandemi tedbirleri qergevesinde, I 593 sayrh

Llmumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 28.07.2020 tarihinde

gerqeklegtirilen ola$aniistii gdriigmede aqafirdaki kararlan almtqttr'

GUNDEM:
qi, ffrf t Cumhuriyeti'nin. Wuhan Kentinde !T]gg-"[ tiim dtinyayr tehdit etmeye devam

.d.n u. Diinya Saglk orgtiti.i tarafindan PANDEMI olarak nitelendirilen Coronaviriis

(Covid- l9) salgtntndan vatandaqlanmrzt korumak ve salgtnln yaytlmasrnt engellemek'

vatandaglarrmrzin salh[rna olr.ru, etkilerini asgariye indirmek ve salgrnda en etkili

miicadeie olan sosyal misafeyi saplamak igin gereken tedbirlerin kararlaqtlrrlmasl'

KARAR:

eni agtstndan olugturdu[u riski ydnetme' sosyal

yayrhm hrzrnr kontrol altrnda tutmak amaclyla

ulunun dnerileri' Sayrn Cumhurbagkan lmtztn

arak uYgulamaYa geqirilmigtir'

drineminde' salgrnla miicadelenin genel

rallartntn yan' ttra her bir faaliyet alanr/i5

enerek bu kural ve tedbirler gerqevesinde

Bu qergevede; daha 6nce ilge Umumi

siireliline durdurulan tiim Kamu veya

Yiizme Havuzlarr ile ilimiz genelinde

yagadrflr site. bina bahgesi v.b yerlerdeki kap
'covio-rs SALGIN YoNETIMi vE cALl$
96re faal iyetlerine baglamalanna karar veri lmigtir'

SiTE HAVUZLARINDA ALINMASI GEREKEN oNLEMLER

l- COVID- 19'da bulagma, temel olarak daml

l9'a neden olan viriistin insanlara havuzlar

savrda kullantcrnln aynl anda bulunabild

brlaqmas agtstndan risklidir. COVID-19
kalabahk alanlardan uzak durulmalt' sosyal

Sosyal mesafenin ko.rnrrn",ot';;; y;;t stra havuz kenart' basamaklar ve korkuluklar

ile ortak kullanrlan soyunma odalarl ve bura

alanlan. musluk. du; ekipmanlart' gezlong

riskinin oldu[u yiizeyler hastalrlrn bulag

srkhkla temizlenmelidir. Srk kullanrlan yti

buruna dokunmaktan kagrnmak ve elleri
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COVID-19 viriisii dezenfektanlara kar$r duyarh oldulundan bu havuzlartn rutin olarak
ve aksattlmadan dezenfeksiyonu yaprlmalrdrr. Havuzlara ydnelik yapllan

dezenf'eksiyonun etkili olabilmesi igin havuz suyunda Safihk Bakanh[rndan ruhsatlr

dezenfektan ve havuz suyu kimyasallarr kullanrlmalrdrr.
Evlerinde dzel havuzlan bulunanlar her zaman beraber yagadrklarr aileleri ile havuzu

kullanmalarr halinde havuz suyunun dezenfeksiyonuna 6zen gdstermeleri drgrnda

baqkaca bir 6nlem almalartna gerek yoktur.
Site havuzlart igin, site sakinleri ve ytineticiler ile gahqanlar COVID- 19 kapsamlnda

aga[rdaki kurallara uymahdrr.

Qahpan Personele Ydnelik Onlemler
l- Site havuzlartnda havuz ve qevresindeki

personel olmaltdrr.
alanda COVID-19 ile ilgili en az bir sorumlu

2- Site ydnetimince gtirevli personelin COVID- 19'un bulagma yollarr ve korunma

,t-

dnlemleri konusunda bilgilenmesi saIlanmahdlr.
3- Ateg, dksiiriik. burun akntrsr. nefes darlrlr gibi belirtileri olan, covlD-19 tantst alan

veya temasltst olan personel galrqtrrl lmamalrdlr.
4- Personele gunliik ateg 6lgiimii yaprlmahdrr. Ateg (38 "C tizerinde), 6ksiiriik, burun

akrnt,s,, nJes darhfr gibi belirtiler g6steren personel trbbi maske takrlr olarak safihk

kurumuna y6nlendirilmelidir. Sa!lrk Bakanl!r COVID-19 Rehberi do[rultusunda

hareket edilmelidir. (https:// covid I 9bilgi'saglik.gov.tr)
5- Qalrgan personel kurahna uygun maske takmah. maske nemlendikqe ya da kirlendikqe

iegigtiriimeli. deliptirilmesi dncesinde ve sonrasrnda el antiseptigi ku llan rlmalrdrr.

6- Callan personel hizmet verirken en nz I metre olan sosyal mesafeye uymaltdtr'

Z- ilair.nin dolru kullanrlmamasr COVID-19 bulagma riskini artrrabilecelinden galqanlar

kart. para v-eya fig alrrken temasr Snlemek igin eldiven kullanmamahdtr. Ellerin

yrkanmast veya el antiseptifi kull
8- iahqan personelin el hijyenine d ' El hijyenini sa[lamak igin'

"ll"r'"n'az 
20 saniye boyunca l' su ve sabunun olmadrlt

durumlarda alkol bazlr ei antisepti[i veya en az %.70'1k alkol iqeren kolonya

kullanr lma lrdrr. Antiseptik igeren sabun kullanmaya gerek yoktur' normal sabun

dinlenme atanlarrnda da en az I metrelik sosyal mesafeyi korumalt ve

siirdiirmelidir. Yemek yerken ya da su/gaylkahve igilirken' maske

bunun yaprldrlr kapah alanda aynr anda birden fazla kiginin olmamast

sa!lanmahdrr.
l0- Kipal ve agrk havuzlarda uygulanan Yiizme Havuzlarrnrn Tabi Olaca[r Sa[lrk Esaslart

ve $artlarr Hakkrndaki YonJtmelik'e uyulmadrr' Ciinde 2 kez dlqiilen parametreler

panoya asrlmah ve gerekti!inde gosterilmek iizere kayrt alttna altnmaltdrr'

Havuzlarda Qahqan Cankurtaranlara Yiinelik 6nlemler
l-Cankurtaranlartnbulundurmastgerekenkiqiselkoruyucuekipman;mutlakaFFP2/N95

maske, eldiven. Yiiz koruYucu.
2- Resiisitasyon (canlandrrma) iglemi igin gerekenler: suni solunum maskesi' balon

ventilasyon.
3- Cankurtaranlar canlandrrma ve ilk yardrm gibi covlD-19 agrstndan yiiksek riskli

girigimler yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol 6nlemlerine uygun

galrqmahdrr.
4- tan-kurtaranlar canlandrrma ve ilk yardrm iqlemleri I metreden yakln temas gerektiren

ve aerosol olusturan iglemler olmair nedeniyle bu iglem srrastnda mutlaka FFP2/N95

yeterlidir.
9- Qahpan personel

maske takmayt
grkarrlaca[r igin
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maske kullanmall, aynca eldiven ve yiiz koruyucu kullanmasr da gereklidir.
5- Canlandrrma iglemi srrasrnda suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullantlmah.

aptzdan apza solunum tercih edilmemelidir.

Site Sakinlerine Y6nelik Onlemler
l- Site sakinleri havuz alantna ilk girigte gtirevli tarafindan giinliik ateg 6lgiimleri

yaprlmalr, ateg (38'C iizerindeki). 6ksiiriik. burun akrntrsr. nefes darhlr gibi belirtileri
olan. COVID-19 ve temasltsr olan kigiler havuzu kullanmamaltdtr. Ateg (38' C

iizerindeki). Sksiiriik. burun akrntrsr. nefes darhf,r gibi belirtilerine sahip kiqiler, trbbi
maske takrlr olarak salhk kurumuna ydnlendirilmelidir. Salhk Bakanlrlr COVID- 19

Rehberi dof,ru ltusunda hareket edilmelidir. (httos://covid l9bilgi.saglik.gov.tr).
2- Kigiler sosyal mesafeye (en az 1,5 metre) uymalarr konusunda uyartlmaltdtr'
3- El hijyenine dikkat edilmelidir. El hijyenini sallamak igin, eller en az 20 saniye boyunca

su ve sabunta yrkanmalt, su ve sabunun olmadtlt durumlarda alkol bazlr el antiseptili
veya en az Vo70'lik alkol igeren kolonya kullan rlmaltdrr. Antiseptik igeren sabun

kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
4- Kigilerin kendilerine ait havlu, bomoz ve havuz oyuncaklan getirmesi/ kullanmasl te$vik

edilmelidir. Havlular kiqiye 6zel olmahdrr. Havlu. bomoz, pegtemal vb tekstil iiriinleri
en az 60" C'de ytkanmahdtr.

5- Bu alanlardaki plastik ve qelik yiizeylere dokunuldulunda yiize, gdze, apz ve buruna

dokunulmamalr. dokunuldu[unda eller su ve sabunla ytkanmah ya da el antisepti[i
kullanr lmalrdrr.

6- Kullanrcrlar yiizme havuzuna girmeden dnce dug almalt ve el' ayak dezenfeksiyonu
yapmalrdrr.

7- Deniz gdzliiEiJ, qnorkel. palet gibi malzemeler paylagr lmamahd rr.

8- COVID-19 temas riskini artrracagrndan havuzlarda uzun siire kaltnmamahdtr.
9- COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebilecelinden 6zellikle tuvalet egitimini

tamamlamamrl (drqkr kontrolii olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan

bebek/gocuklar bu alanlara altnmamaltdtr.
l0- Qocuklarrn sosyal mesafeyi korumalarr zor olacalrndan bu alanlar ebeveyn g<izetiminde

kullanrlmahdrr.

Havuzlarda Genel 6nlemler
l- Bu alanlarda COVID-19 ile ilgili uyulmasr gereken kurallart igeren tablo/ Pano gdriiniir

yerlere yerlegtirilmelidir.
2- Bu alanlarda kalabalrk olugmastnt engellemek igin' drq kaprya igeriye girilmesini

engelleyecek basit bir uyarrcr/engelleyici koyulmalrdrr.
3- Cirigte ve belirli noktalarda el yrkama lavabolan olugturulmah ya da alanlartn giriginde

alkot bazlr el antiseptili veya en az %70'lik alkol igeren kolonya bulundurulmahdrr. El

antiseptiginin doluluk durumu belirli aralrklarla kontrol edilmeli ve her zaman dolu

olmasr sallanmalrdrr.
4- Mikrobiyolojik kalite igin rutin testler mevzuata uygun olarak yaprlmalrdrr.

5- Havuzlarda toplu egzersiz. dahq dersleri vb. uygulamalar yaptlmamalldrr.
6- Dug bataryast. musluk, sabunluk vb. malzemelerin sensdrlti olanlartnrn kullanrmt tegvik

edilmelidir.
7- Kullanrcrlartn. yiizme havuzuna girmeden 6nce du; alabilmelerini ve el' ayak

dezenfeksiyonu (hijyen bariyeri) yapabilmelerini sa!layacak d0zenleme yaprlmahdrr.

8- Havuzlarda galrganlar dahil 4 metre kareye I kiqi olacak gekilde kapasite belirlenmelidir.
9- Havuz iginde 8 metrekareye I kiqi olacak gekilde kapasite belirlenmelidir.
l0- Dinlenme koltuklarr ve gezlonglar arast mesafe en az 1.5 metre olmalldlr.
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I l- $ezlonglarrn iizerinde kumaq minder kullanrlmamahdrr. Yrkanabilir/ silinebilir
minderler kullanrlmalr ve her kullanrmdan sonra tem izlenmelidir.

l2-Soyunma odalannda sosyal mesafeye dikkat edilmeli, dolaplar her kullantmdan sonra

temizlenmelidir.
l3- Site ydnetimi ya da sorumlu havuz igletmesi tarafindan sunulan bornoz ve havlular

ambalajlr olmalrdrr. Giinliik olarak deliqtirilmelidir. Bomoz, havlu vb tekstil liriinleri en

az 60 "C'de yrkanmalrdrr.
l4- Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bdliimleri. COVID-19 Kapsamrnda

Restoran, Lokanta, Kafe ve Yeme-igme igletmelerinde Altnmast Gereken Onlemlere
uyulmahdrr.

Havuzlarrn Temizlifii ve Dezenfeksiyonu
l- Bu alanlartn genel temizliEi her giin su ve deterjanla dtizenli olarak yaprlmalrdrr. Toz

qrkaran siipiirme veya yiiksek bastnglr su veya kimyasal piisktirtme iglemlerinden

kagrnrlmahdrr. Temizlik bezleri tek kullanrmlrk olmahdrr.
2- Havuzlarrn temizli[i ve dezenfeksiyonu igin ilgili mevzuata uyulmahdrr.
l- Temizlik yapan personelin trbbi maske ve eldiven kullanmasr sallanmahdrr. Temizlik

sonrasrnda personel maske ve eldivenlerini grkanp igletmedeki g<ip kutusuna atmall ve

ellerini en az20 saniye boyunca su ve sabunla ylkamaltdrr.
4- Srk dokunulan yiizeylerin (musluklar. dug bataryalarr, kapl kollarr, masa sehpa yiizeyleti

gezlonglar. gibi) temizliline dikkat edilmelidir. Bu amagla, su ve deterjanla temizlik sonrasr

dezenfeksiyon igin l/100 sulandtrtlmrg (5 litre suya yarrm ktigiik gay bardalr) gama$rr suyu

(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681 -52-9) kullanrlabilir. Klor bileqikleri yiizeylerde korozyon

olupturabilir. Dayanrklr yiizeyler igin kullantlmasr dnerilen bir dezenfektandrr. Tuvaletlerin

dezenleksiyonu igin l/ l0 sulandtrtlmt; qamagrr suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-

9) ku llanrlmalrdrr.
5- Kullanrlan dezenfektanlarrn Sa!lrk Bakanlr!r tarafindan ruhsatlandrnlm rg olmasr gereklidir.

6- Banyo, dug yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kurahna dikkat edilmelidir.
7- Dug bataryasr. musluk. sabunluk vb. malzemelerin etle kullanrm yerine sensdrlii olanlartntn

kullanrmr tegvik edilmelidir.
Dug ve tuvaletler srk aralrklarla mi.imkiinse her kullanrmdan sonra temizlenmelidir.
Tuvalet ve lavabolarda su. stvt sabun, tuvalet kAfirdr' kAprt havlu ve 95p kutusu

bulunduru lmalrdrr.
Ayrrca ilimizde faaliyet gdsterecek olan Agrk Yiizme Havuzu igletmelerinde de yukarda

belirtilen esaslar gegerli olacaktrr.

KAPALI YUZME HAVUZU i$INTUELTNiNNT ALINMASI GEREKEN
6ulnulen

Qahgan Personele Yiinelik 6nlemler
l- Personelin galrgma tarih, saat ve randevulu mti;teri bilgisi kaytt alttna ahnmahdrr.

2- Qalrgan personelin CovlD-19'un bulagma yollarr ve korunma 6nlemleri konusunda

bilgilenmesi sa!lanmalrdrr.
3- Ateg.6ksiiriik. burun akrnrrsr. neles darlrfr gibi belirtileri olan. COVID-19 tanrsr alan veya

temasllsr olan personel gahgtrrr lmamaltdrr.
4- Personele giinliik ateg dlqiimii yaprlmahdrr. Ateq (38'C iizerinde). dksiirtik, burun aktnttst.

nef'es darlr[r gibi belirtiler gdsteren personel nbbi maske taklll olarak sa[hk kurumuna
ydn lendirilmelidir. Sa!lrk BakanlrIr COVID-19 Rehberi dolrultusunda hareket edilmelidir.

5- Qalrgan personelin ti.imii havuz dtgrndaki 6n ofis. resepsiyon ve dinlenme alanlarrnda

kuralrna uygun maske takmalr, maske nemlendikge ya da kirlendikge de!igtirilmeli.
defiptirilmesi dncesinde ve sonrastnda el antisepliEi ku llanr lmalrdlr'

8-
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6- Kapalt havuzlarda hizmet verme srrasrnda en az I metre olan sosyal mesafeye uyulmahdrr.
7- Eldivenin dofiru kullanrlmamasr COVID- l9 bulagma riskini artrrabilecelinden gahqanlar

kart, para veya fig alrrken temasr cinlemek igin eldiven kullanmamahdrr. Ellerin yrkanmasr
veya el antisepti!i kullanrlmasr yeterli olacaktrr.

8- Qalrqan personelin el hijyenine dikkat etmesi sallanmahdrr. El hijyenini saglamak igin, eller
en az20 saniye boyunca su ve sabunla yrkanmah, su ve sabunun olmadr[r durumlarda alkol
bazlr el antisepti[i veya en az %o70'lik alkol igeren kolonya kullanrlmahdrr. Antiseptik
igeren sabun kullanmaya gerek yoktur. normal sabun yeterlidir.

9- Qalrqan personel dinlenme alanlannda da en az I metrelik sosyal mesafeyi korumalt ve

maske takmayr siirdiirmelidir. Yemek yerken ya da su/1ayl kahve igilirken, maske
grkarrlaca[r iqin bunun yaprldrlr kapah alanda aynr anda birden fazla kiginin olmamasr
saIlanmahdrr.

l0- Bir metreden yakrn temas gerektiren durumlar igin trbbi maske yeterlidir.

Kapah Havuzlarda Qalrqan Cankurtaranlara Yiinelik 6nlemler
l- Cankurtaranlann bulundurmast gereken ki;isel koruyucu ekipman: mutlaka FFP2,4.195

maske. eldiven, yiiz koruyucu.
2- Resiisitasyon (canlandrrma) iqlemi igin gerekenler; suni solunum maskesi. balon

ventilasyon.
3- Cankurtaranlar canlandrrma ve ilkyardrm gibi COVID-19 agrsrndan yiiksek riskli girigimler

yapabilmesi nedeniyle standart enfeksiyon kontrol 6nlemlerine uygun Qall$malldtr.
4- Cankurtaranlar canlandrrma ve ilkyardrm i;lemleri I metreden yakln temas gerektiren ve

aerosol olugturan iqlemler olmasr nedeniyle bu iqlem strastnda mutlaka FFP2,t'{95 maske

kullanmalr, aynca eldiven ve yiiz koruyucu kullanmast da gereklidir.
5- Canlandrrma iglemi srrasrnda suni solunum maskesi ve balon ventilasyon kullanrlmalr,

altzdan afiza solunum tercih edilmemelidir.

Kapah Havuz Kullanan Miiqterilere Yiinelik 6nlemler
l- Ateg. riksiirtik. burun akrntrsr, nefes darlr[l gibi belirtileri olan. COVID-19 ve temasltsl olan

kiqiler kapaL havuzu kullanmamaltdtr. Bunun igin girigte safilrk beyant alrnmah' ateg

cilgiimii yaprlmalrdrr. Ateq (38'C tizerindeki), dkstiriik. burun aktnttst, nefes darhgr gibi

belirtiler geligirse, trbbi maske takrh olarak sallrk kurumuna ydnlendirilmelidir. Sa[ltk
BakanhIr COVID- l9 Rehberi doSrultusunda hareket edilmelidir.

2- Kiqiler sosyal mesafeye (en az I metre) uymalart konusunda uyanlmaltdtr.
3- Su ve buharla maskenin rslanabilecefii alanlar drgrnda beklerken, dinlenirken ya da soyunup

giyinirken kigiler maske takmahdrr. Cirigte maskesi olmayanlar iqin maske

bu lundurulmahdrr.
4- El hijyeni el hijyenine dikkat edilmelidir. El hijyenini saflamak igin, eller en az 20 saniye

boyunca su ve sabunla ytkanmalr. su ve sabunun olmadrlr durumlarda alkol bazlr el

antiseptiEi veya en az %70'lik alkol igeren kolonya kullanrlmalrdrr. Antiseptik igeren sabun

kullanmaya gerek yoktur. normal sabun yeterlidir.
5- Kigilerin kendilerine ait havlu. bornoz ve pe$temal getirmesi/kullanmasr tegvik edilmelidir.

Havlular kiqiye 6zel olmahdrr. Havlu, bomoz, pegtemal vb tekstil iiriinleri en az 60'C'de
yrkanmalrdrr.

6- Hamam tasr. kese. lif. siinger gibi mtiSteri tarafindan kullanrlacak malzemeler miigteriye
rizel olmah ve bagka bir miigteride kullanrlmamalrdrr. Bu malzemelerin kigide olmamasl

durumunda kullanrlmak iizere paketli olarak yeterli sayrda tesiste bulundurulmahdrr.
Hamam tasr ortak kullanrlacaksa her mtigteri sonrastnda su ve sabunla yrkanmaltdtr.

7- Bu alanlardaki plastik ve gelik yiizeylere dokunuldu[unda yize, goze, a[tz ve buruna

dokunulmamalt. dokunuldu[unda eller su ve sabunla yrkanmall ya da el antiseptifi



kullanrlmalrdrr.
8- COVID- l 9 temas riskini artrracalrndan kapal havuzlarda uzun siire kahnmamahdrr.
9- COVID-19 ishal belirtileri ile de seyredebilecelinden dzellikle tuvalet elitimini

tamamlamamrg (drgkr kontroli.i olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan
bebek/gocuklar bu alanlara ahnmamahdrr.

l0-Qocuklarrn sosyal mesafeyi korumalan zor olaca[rndan bu alanlar ebeveyn g6zetiminde
kullanrlmalrdrr.

Kapah Havuzlarda Genel 6nlemler
l- Kapah havuz miimkiinse randevu ile galrgmalrdrr. Yaprlan biitiin iqlemler (tarih. miigterinin

hangi alanlarr kullandrlr, hizmet eden personel ile girig-grkrg saatleri) kayrt altlna
ahnmalrdrr.

2- Bu alanlarda COVID-19 ile ilgili uyulmasr gereken kurallan igeren tablo/ pano gdrtiniir
yerlere yerleqtirilmel idir.

3- Bu afanlarrn giriginde alkol bazh el antiseptiEi veya en az %70'lik alkol iqeren kolonya
bu lunduru lmahdrr. El antisepti[inin doluluk durumu belirli arahklarla kontrol edilmeli ve

her zaman dolu olmasr sa!lanmahdrr.
4- Mikrobiyolojik kalite igin rutin testler mevzuata uygun olarak yaprlmahdrr.
5- Kapah havuzlarda toplu egzersiz, dalrg dersleri vb. uygulamalar yaptlmamalrdrr.
6- Dug bataryasr. musluk, sabunluk vb. malzemelerin sens6rli.i olanlartntn kullanlml tegvik

edilmelidir.
7- Bu alanlardaki kafe ve restoran benzeri hizmet bdli.imleri kapalr olmahdrr. Su, megrubat ve

ambalajlr dondurma drqrnda igecek ve yiyecek sattgr yaptlmamahdrr. Kafe ve restoran

hizmeti verilmeye baglanmasr durumunda COVID-19 Kapsamtnda Restoran, Lokanta. Kafe

ve Yeme-igme igletmelerinde Ahnmast Gereken 0nlemlere uyulmahdtr.
8- Bu alanlartn otel, apat otel vb. konaklama tesisi iginde olmast durumunda Saphk Bakanhflr

COVID-19 Kapsamrnda Konaklama Tesisleri igin Korunma ve Kontrol Onerilerine
uyulmalrdrr.

Kapah Havuzlarda Ortam Diizenlemesi
l- Kapah Havuzlarda COVID-19 kapsamrndaki tiim i$leyi$ten sorumlu en az bir personel

siirekli olarak bulundurulmahdrr.
2- Bu alanlarda gdriiniir yerlere 6nlemlerle ilgili afigler (el yrkama, maske kullanrmr ve

igletmende uyulmasr gereken kurallar) astlmaltdtr.
3- Cirigte ve belirli noktalarda el antiseptili veya el yrkama lavabolart oluqturulmaltdtr.
4- Bu alanlarda kalabalrk oluqmastnt engellemek i9in, dl9 kaprya igeriye girilmesini

engelleyecek basit bir uyarrcr/engelleyici koyulmahdrr.
5- Kapalr Havuzlarda gahqanlar dahil 4 metre kareye I kiqi olacak gekilde kapasite

belirlenmelidir.
6- Kapah havuz iginde 8 metrekareye I kiqi olacak gekilde kapasite belirlenmelidir.
7- Dinlenme koltuklan ve gezlonglar arast mesafe en az I metre olmaltdtr.
8- $ezlonglarrn tizerinde kumag minder kullanrlmamahdrr. Yrkanabiliri silinebilir

minderler kullanrlmalr ve her kullanrmdan sonra temizlenmelidir.
9- Soyunma odalarrnda sosyal mesafeye dikkat edilmeli. dolaplar her kullanrmdan sonra

temizlenmelidir.
l0- igletme tarafrndan sunulan bornoz ve havlular ambalajh olmahdrr. Ciinliik olarak

de[igtirilmelidir. Bomoz, havlu vb. tekstil iiriinleri en az 60 "C'de ytkanmaltdrr.w
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Kapalt Havuzlann Temizlifii, Dezenfeksiyonu ve Havalandrnlmasr
l- Bu alanlann genel temizlili her giin su ve deterjanla dtizenli olarak yaprlmalrdrr. Toz

qtkaran siipiirme veya yiiksek basrngh su veya kimyasal piiskiirtme iglemlerinden
kagrnrlmahdrr. Temizlik bezleri tek kullanrmhk olmalrdrr.

2- Havuzlarrn temizli[i ve dezenfeksiyonu igin ilgili mevzuata uyulmalrdrr.
3- Temizlik yapan personelin trbbi maske ve eldiven kullanmasr safllanmahdrr. Temizlik

sonrasrnda personel maske ve eldivenlerini grkarrp igletmedeki gdp kutusuna atmah ve
ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yrkamahdrr.

4- Srk dokunulan yiizeylerin (musluklar, dug bataryalarr, kapr kollarr, masa sehpa yiizeyleri
qezlonglar. gibi) temizligine dikkat edilmelidir. Bu amagla. su ve deterjanla temizlik
sonrasr dezenfeksiyon igin l/100 sulandrrrlmrt (5 litre suya yanm ktigiik gay bardalr)
Cama$rr suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanrlabilir. Klor bileqikleri
yiizeylerde korozyon olugturabilir. Dayanrklr yi.izeyler igin kullanrlmasr cinerilen bir
dezenfektandrr. Tuvaletlerin dezenfeksiyonu igin l/10 sulandrrrlmrg gamailr suyu
(Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanrlmalrdrr.

5- Klor bilegikleri ile temizlik yaprlmasrnrn uygun olmadrlr yazar kasa. bilgisayar
klavyeleri. telefon ve diler cihaz yiizeyleri %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon
sa!lanmalrdtr.

6- Odemelerin tercihen temassrz
rideme terminalini kullan rr
tem izlenmelidir.

7- Kullanrlan dezenfektanlarrn
gereklidir.

8- Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karrgtrrr lmamalt, iyi havalanan alanlarda
hazrrlanmalr. gtine$ gdrmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir.

9- Banyo, duq yerleri ve tuvaletlerde sosyal mesafe kuralrna dikkat edilmelidir.
l0- Duq bataryasr. musluk. sabunluk vb. malzemelerin elle kullanrm yerine sensrirlli

olanlarrnrn kullanrmr teqvik edilmelidir.
I l- Duq ve tuvaletler srk aralrklarla miimkiinse her kullanrmdan sonra temizlenmelidir.
l2-Tuvalet ve lavabolarda su. srvr

bulunduru lmahdrr.
l3- Du9, kabin, tuvalet vb. yerlerin

6deme qekilleriyle yaprlmasr teqvik edilmelidir. Kiqiler
ve dokunurlarsa hemen arkasrndan o/o70'lik alkol ile

Saflrk Bakanlr!r tarafrndan ruhsatlandtrrlm rg olmast

sabun, tuvalet k6[rdr, kAltt havlu ve 96p kutusu

kapr ve pencereleri aqrlarak srk havalandrrt Imast

sa!lanmahdrr.
l4- Merkezi havalandrrma sistemleri bulunan yerlerin havalandtrtlmast temiz hava

sirktilasyonunu saflayacak gekilde diizenlenmeli, havalandrrma sistemlerinin baktmt ve

filtre deligimleri iiretici firma dnerileri dolrultusunda yaprlmalrdrr.
l5- Serinletme amacryla vantilat6r (su buharhlar dahil) kullanrlmamaLdrr.

llge Umumi Hrfzrssrhha Kurulu'nun aldrlr kararlara uyulmamasl halinde ve her seferinde
ayn ayn olmak iizere;

a. Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi geregince kolluk kul'vetleri ve zabrta ekipleri
raraf]r,jldan 32!LL, idari para cezasr uygulanmasrna,
b. Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 282. maddesi gereEince 3.150.00 TL,
c. Ttirk Ceza Kanunu'nun Bula$rcr Hastalrklara iliqkin Tedbirlere Aykrn Davranma
baqhkl 195. maddesinde yer alan "... yetkili makamlarca ahnan tedbirlere uymayan
ki$i, ihi avdan bir wla kodar hopis cezasula cezalandmhr." hiikmii uyannca, bu hiikme
uymayan kiqilerin, haklannda gerekli adli iglemler takdir ve ifa edilmek iizere adli



ilge Umumi Hrfzrssrhha Kurulumuzca, 5442 sayfi il idaresi Kanunu'nun 32lQ maddesi ve

I 593 sayrh Umumi Hrfzrssrhha Kanunu'nun 27 . ve 72. maddeleri uyartnca. 28.07.2020
tarihinde oybirli!i ile karar verilmiqtir.
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