
©aiha 2020 YASAL SORUMLULUK SINIRI: Bu rehber işyerlerinin yeniden açılmasında yardımcı olacak genel bir kılavuzdur.
Her zaman yerel ve merkezi kamu otoritelerinin yasaları, yönetmelikleri ve talimatları takip edilmelidir. 

Berber ve Kuaför Salonlarında
COVID-19 Salgınına Karşı Alınacak

Önlemler Rehberi

Hayata Dönüş
Çalışanların Sağlığının Korunması

Haziran 2020
Teknik Not No: 4



Berber ve Kuaför Salonlarında
COVID-19 Salgınına Karşı Alınacak

Önlemler Rehberi

Hayata Dönüş
Çalışanların Sağlığının Korunması

Haziran 2020

(*) Orhan Ekren, Sinan Aktakka, İbrahim Atmaca, Seçkin Erdoğmuş, Ziya Haktan Karadeniz, 
Huriye Oğuz, Sait Cemil Sofuoğlu, Macit Toksoy, Necmi Varlık, Melih Yalçın.

Amerikan Endüstriyel Hijyen Derneği’nin
(American Industral Hygiene Association - AIHA)

sponsor olduğu İşe Sağlıklı Dönüş başlığı altında COVID-19 karantinasından sonra, 
küçük iş yerlerinin yeniden açılması ve müşterilerine hizmet vermesi süreci için hazırlanmış rehber

(Reopening: Guidance for Hair and Nail Salons)
tercümesi esas alınarak, TTMD İç Çevre Kalitesi Komitesi(*) tarafından adapte edilmiştir.

Bu rehberde yazılanlar işyerlerinin yeniden açılma sürecinde
genel kuralları içermektedir. İş yerleri daima resmi uyarıları ve açıklamaları takip etmelidirler.
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Berber ve Kuaför Salonlarında COVID-19 Salgınına Karşı Alınacak 
Önlemler Rehberi

Ülkemizdeki, başka ülkelerde benzerleri görülen marka zincirine dahil olmayan, küçük ve 
orta ölçekli berber ve kuaförler için, COVİD-19 salgını nedeniyle alınan kapatma kararları 
sebebiyle büyük sorunlar oluşmuştur. Çoğu berber ve kuaförün kilit elemanlarını işten çıkar-
ması veya izne göndermesi evde kalma kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte tekrar açılma 
sürecini zorlaştırabilir.

Kısıtlamaların kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte berber ve kuaför salonlarının tekrar açıl-
madan önce karşı karşıya kaldıkları ve cevaplanması gereken zor sorular bulunmaktadır; 

• Çalışanlarımızı ve müşterilerimizi mekan içindeyken bu virüsten nasıl koruyabiliriz?

• Müşterilerimizi, onları virüsten korumak için elimizden geleni yaptığımız konusunda nasıl 
ikna edebiliriz?

• Mekana giren kişiler eğer virüs taşıyıcısı ise veya Sars-CoV-2 pozitif insanlarla temas etmiş 
ise virüsün başkalarına bulaşma riskini nasıl en aza düşürebiliriz?

• Eğer bir müşteri hasta ise veya uyarılara uymuyor ise ne yapmalıyız?

Solunum yoluyla yayılan parçacıklarla Sars-CoV-2 virüsünün insandan-insana bulaşma riski-
ni azaltmak için önlemler alınabilir. Virüse maruziyeti ve yayılma potansiyelini en aza indir-
mek için kişisel korunma ekipmanları kullanımı, fiziksel bariyerler, salondaki müşteri sayısını 
azaltma, uygun dezenfeksiyon prosedürleri vb. uygulanabilir.

Bu belge Sars-CoV-2 virüsünün bulaşma riskini azaltmak için berber ve kuaför salonu sahip-
lerine pratik geçici çözümler sunmaktadır. Bu çözümler yukarıdaki sorulara cevap niteliğinde 
olup müşteri ve işyeri sahipleri için de çözüme yönelik ipuçları sunmaktadır.

İşveren Kendilerini ve Müşterilerini Korumak İçin Ne Yapmalı

Berber ve kuaför salonu sahipleri ulusal resmi makamlarca ve Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tarafından yayınlanan temizlik stratejileri ile yönetim önlemlerini içeren rehber-
leri ve olası güncellemeleri takip etmelidir. İşverenler yayınlanan yeni stratejileri değer-
lendirmek, takip etmek ve uygulamak için mümkünse profesyonel bir ekip oluşturmalı 
ya da ilgili profesyonellerden bilgi almalıdır. Ayrıca işverenler fiziksel mesafe, havalan-
dırma, geliştirilmiş temizlik uygulamaları, tuvaletler, yiyecek hazırlama alanı ve temas 
yüzeyleri, kişisel hijyen, çalışan sağlığı, kişisel koruyucu ekipman, eğitim, atık, çamaşır 
yıkama ve iletişim ile Sars-CoV-2 virüsünün bulaşma riskini düşürmek için aşağıdaki 
stratejileri dikkate almalıdır.
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Fiziksel Mesafe (Sosyal Mesafe)

• Aynı anda mekanda bulunan müşteri sayısını sınırlayın. İçeride sadece saç ve kişisel bakımı 
yapılan müşteri bulunmalı; içeride veya girişte bekleyen müşteri bulunmamalıdır. Sadece 
randevu ile müşteri alınmalıdıra.

• Saç kesimi ve bakım yapılan koltuklar arasında 1.5 metre mesafe olmalıdır. Koltuk sırası bu 
mesafeye uymuyorsa, sadece uyan koltuklar kullanılmalıdır. 

• Müşterilerin sırası gelene kadar dışarıda beklemesi ve sırası geldiğinde (içerideki müşteri 
çıktıktan sonra) içeri alınması için bir sistem oluşturulmalı (mümkünse sosyal mesafeye 
uygun bekleme alanı yaratılması, mesaj veya telefon ile bilgilendirme gibi) ve işlemi biten 
müşteriden sonra kullanılan malzemeler ile tezgah dezenfekte edilmelidir. 

• Tedarikçi firmaların malzeme ve ekipman teslimatı için izole bir alan oluşturulmalıdır (me-
kan içinde bulunmaları en aza indirilmelidir).

• Nakit ödeme yapılmaması teşvik edilmeli, teması en aza indirecek ödeme sistemleri (te-
massız veya her müşteriden sonra temizlenen taşınabilir kredi kartı terminali) kurulmalı-
dır. 

• Eğer ön ödeme sistemi uygulanamıyor ise müşteri ile (ayrı olarak varsa) kasiyer arasında 
pleksiglastan yapılmış bir bölme oluşturulmalıdır. 

• Müşteriler kredi kartı ile ödemede yapacakları slip imzası için kendi kalemlerini kullanma-
lılar. Eğer işyeri kalemi kullanılması gerekiyor ise her kullanım sonrası dezenfekte edilme-
lidir. Aynı uygulama tuş takımı için de yapılmalıdır.

• 1,5 m sosyal mesafe kuralı berber ve kuaför salonlarında berber ve müşteri arasında uygu-
lanabilir olmadığından yüzlerin temasını en aza indirmek amacıyla yüzü kapsayan maske 
giyilmeli veya müşteri ile çalışan arasına plastic bir ayırıcı konmalıdır. Ayrıca manikür ve 
pedikürde, el ile ayağa çıplak elle temas edilmemelidir. 

• Bütün çalışanlar müşteriye temas etmeden önce ellerini yıkamalı veya el dezenfektanı kul-
lanmalıdır. 

• Saç keserken veya yüzde işlem yaparken yüz yüze temas mümkün olduğunca azaltılmalıdır 
ve daima yüzü kapsayan maske takılmalıdır.

• Bir müşterinin işlemine başlamadan önce saçları yıkanmalı ve havlu ile kurutulmalı.  
Not: Saç boyama işlemi yapılacaksa kuaför işlem öncesi saçı normal yıkama yapmamalı 
çünkü boyama işlemine ters etki yapmaktadır.

a Çevirenin notu (ÇN).                                                                                                                                                  
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• Personel, işlem yapılmayan diğer müşteriler de dahil olmak üzere uygun sosyal mesafeyi 
korumaları konusunda eğitilmelidir.

• Sosyal medya veya diğer araçlar kullanılarak müşterilerin kendilerini ve çalışanları koru-
mak için hizmet alırken yapmaları gerekenler konusunda aydınlatılmalıdır. 

• Müşterilerin satın almadığı malzemelere ve ekipmanlara çok gerek olmadıkça dokunmamala-
rı konusunda önlemlerin alınmalıdır. Örneğin tezgahların üzerine küçük notlar konulabilir.

Havalandırma

• Müşteri ve personele taze hava sağlanmalı ve havalandırma sistemi uygun olarak kullanıl-
malıdır. Bunun için bazı öneriler aşağıda verilmiştir.:

- Havalandırma sisteminden sağlanan taze hava miktarı arttırılmalıdır. Havalandırma  
 sistemi yok ise dışarıdan taze hava girişini mümkün olan en yüksek düzeyde tutmak için  
 kapı ve pencerelerin açık tutulması önerilirb.

- Ortamın bağıl nemi %40-60 aralığında tutulmalıdır.

- Havalandırma sistemi yoksa bir tesisat mühendisine danışılmalıdır. 

- Tuvaletlerin negatif basınçlandırılması (havalandırma sistemi varsa fanın sürekli  
 çalıştırılması, yoksa pencerelerin sürekli açık tutulması) sağlanmalıdırc. 

- Bunların nasıl yapılacağı bilinmiyor ise Makine Mühendisleri Odası (MMO), Türk  
 Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD) gibid bu konuda uzman meslek kuruluşlarının  
 uyarıları ve rehberleri takip edilmelidir. Gerektiğinde MMO’dan yardım istenmelidir. 

• Taşınabilir HEPA filtreli hava temizleyici kullanılabilir. Ancak tüm oda havasının bu cihaz-
dan geçmesi durumunda faydalı olacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle cihaz kapasitesinin 
doğru seçilmemesi ve yönlendirme ayarlarının doğru yapılmaması durumunda bu cihazla-
rın faydalı olmayacağı unutulmamalıdır (Doğru cihaz seçimi için bir tesisat mühendisine 
danışılmalıdıre).

• Oda içinde çalışan fanlardan sağlanan havanın bir kişiden başka bir kişi üzerine doğrudan 
akışına izin verilmemelidir. 

b ÇN                                                                                                                                                                               
c ÇN
d ÇN
e ÇN
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Geliştirilmiş Temizlik Uygulamaları

• Uygun dezenfektanlar seçilmelidir. Verim ve güvenlik için:

- T.C. Sağlık Bakanlığı COVİD-19’a karşı etkili ürünlerin listesi takip edilmelidirf.

- Ürünlerin etiketlerini ve güvenlik bilgilerini incelenmelidir.

- İşyeri hijyeni konusunda uzman kişilerden gerekirse ek destek alınmalıdır.

• Bir dezenfeksiyon işlem talimatı oluşturulmalıdır.

- Dezenfeksiyon talimatının ürünlerin kullanım ve uygulama açıklamalarına uygun  
 olduğundan emin olunmalıdır.

- Her müşteri kullanımı sonrası saç kesim koltuğu, yıkama yerleri, ekipmanlar, tezgah,  
 satın alma / ödeme standı, pos cihazı tuşları temizlenmelidir.

- Koltuk ve uzanma stantlarını korozif olmayan bir örtü veya dişçilerde yada sağlık  
 kurumlarındaki gibi tek kullanımlık örtülerle kaplanmalıdır. İklimlendirme sistemi  
 emme ve üfleme menfezleri günlük olarak temizlenmelidir.

- Temizlik talimatı için için bir takip/uygulama kontrol çizelgesi hazırlanmalıdır.

- Müşteri için kullanılan tüm alet ve ekipmanlar iş bittikten sonra, vardiya/mesai  
 başlangıcı ve sonunda, temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Alternatif olarak tarak  
 ve diğer ekipmanlardan gün boyu yetecek kadar bulunmalı ve tek kullanım yaparak gün  
 sonunda tümü temizlenip ve dezefekte edilebilir. Manikür, pedikür için kullanılan  
 ekipmanlar da ya tek kullanımlık olmalı yada her kullanım sonrası dezenfekte edilmelidir.

• Sürekli müşteriler için kendi araç gereçlerini almaları sağlanabilir.

• Her kullanımdan sonra önlük, havlu ve tüm iş kıyafetleri potansiyel virüs bulaşmış gibi 
plastik bir torbaya konmalı ve aşağıda anlatılan yıkama prosedürlerine göre yıkanmalıdır.

• Berber/Kuaför müşterinin hijyenini korumak için ense koruma kağıdı kullanmalıdır.

Tuvaletler

• Çok kişi tarafından kullanılan tuvalet kapıları mümkün ise dokunmadan açılıp kapanabi-
liyor olmalıdır.

f ÇN                                                                                                                                               
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- Dokunmadan açılıp kapanamıyor ise kapının yanına bir çöp kovası konmalıdır.

• Tekli tuvaletlerde uyarı levhası ve kağıt havlu, çöp kutusu gibi malzemelerin bir yere do-
kunmadan kullanmaları sağlanmalıdır. Ayrıca bu alanları kilitli tutarak dezenfeksiyonun 
daha iyi kontrolü sağlanabilir. Anahtar kullanılıyorsa her kullanımdan sonra dezenfekte 
edildiğinden emin olunmalıdır. Sifon çekilmeden önce klozetin kapağının kapalı olması 
konusunda yazılı uyarı olmalıdır. 

• Müşteri ve çalışanlara tuvalet kullanımı öncesi ve sonrası ellerini yıkayıp yıkamadıklarını 
soran uyarı işareti asılmalıdır. 

• Tuvaletlerde el kurutucuyu devre dışı bırakarak kağıt havlu konulmalı.

• Tuvaletleri temiz ve dezenfekte tutmak için temizlik işlemleri iki katına çıkarılmalı.

• Müşterilerin kullanabileceği lavabo olmaması durumunda ellerini dezenfekte etmeleri için 
müşterilere uygun bir el yıkama yeri oluşturulmalıdır. 

Kişisel Hijyen

• Bütün personel için her hizmet “öncesi ve sonrası” el yıkama ve dezenfektasyon zorunlu 
kılınmalıdır.

• Hizmet yerinde dezenfektan veya sabun ile el yıkama imkanı sağlanmalıdır. Müşterilere 
girişte çıkışta dezenfektan sağlanmalıdır.

• Satış bölümü var ise girişinde dezenfektan sağlanmalıdır.

Çalışan Sağlığı

• Mesai öncesi çalışanlara ateş ölçümü ve sağlık kontrolü yapılmalıdır:

- Ateş ölçümü temassız infrared termometre ile yada termal kamera ile yapılmalıdır. 

- Çalışanlar kendi ateş kontrolünü yapabilir.

- Sağlık kontrolü için sorular kaynaklarda verilmiştir.

• Çalışanlar hasta ise veya herhangi bir test uygulandı ise işverene bildirmelidir. Tekrar işe 
dönme süresi doktor kontrolü ile olmalıdır.
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Diğer Kontrol Önlemleri

• Tüm çalışanların eldiven giymesi gerekir ve her müşteriden sonra eldiven değişmelidir. Ek 
olarak her müşteriden sonra da eller yıkanmalıdır.

• Çalışanları yüz maskesi, eldiven ve el dezenfektanı kullanmaya teşvik etmek gerekir. Not: 
Ev yapımı yüz maskeleri başkalarını korur, kişinin kendisini değil, kullanılmamalıdır.

• Yüzü kaplayan koruyucu/siperlik takılmalıdır. 
 Not: İş veren N95 maske sağlaması durumunda ilgili standartların gereklilikleri 

(OSHA: Occupational Safety and Health Administration) yerine getirilmelidir.

Eğitim 

• Çalışanlara aşağıdaki kurallara uymaları için talimat ve eğitim sağlanmalıdır:

- Evde iş kıyafetlerini doğru şekilde şekilde temizleme (iş yerinde yıkama imkanı yok ise)

- Eldivenlerin uygun şekilde takılması ve çıkarılması.

- Ürünlerin özelliklerine göre yüzey temizleme ve dezenfekte edilmesi.

- Yüz maskesinin doğru kullanımı.

• Çalışanlara temizlik kimyasalları ile ilgili güvenlik bilgilendirmesi yapılmalı ve zararlarının 
farkında olmaları sağlanmalıdır.

• Gerekir ise işyeri sağlığı görevlilerine ve uzmanlara başvurulmalıdır.

Atık ve Çamaşır Yıkama İşleri

• Tek kullanımlık ekipmanlar ve dezenfeksiyon malzemeleri normal atık olarak değerlendi-
rilebilir. 

• Önlükler, yıkanabilir maskeler, havlular ve iş elbiseleri kumaşın izin verdiği ölçüde 60 °C 
veya daha yüksek sıcaklıkta yıkanmalı ve kurutulmalıdır. 

İletişim

• Mekanda Sars-CoV-2 virüsünün bulaşmasını azaltmak/önlemek için neler yapıldığı ile il-
gili müşterilere bilgi verilmelidir.
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- Örneğin dezenfeksiyon işlemleri, personelin sağlık kontrolleri, iş yerinde alınan tedbirler

• Gelen müşterinin ateşi ölçülürken COVİD-19 belirtisi taşıyan, Sars-CoV-2 pozitif olduğu 
bilinen veya yüksek risk kategorisindeki kişilere semptomları olup olmadığı sorulmalıdır.

• İşyerinin COVİD-19 semptomları taşıyan veya uyarılara uymayan müşterilere hizmet et-
meme hakkı olduğu bildirilmelidir. Ancak bu konuda giriş kapısına gerekli birlgilendirme 
yazısı asılmalıdırg.

• İletişim için web sayfaları ile iç ve dış uyarı levhaları kullanılmalıdır. Bunun için ilgili mes-
lek odalarının organizasyonlarına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bir Çalışan kendisini ve müşterisini korumak için ne yapmalı

• Her çalışan kendi sağlık durumunu değerlendirmeli, eğer ateşi veya bir hastalık belirtisi var 
ise evde kalmalıdır. Çalışanın evinde bir hasta varsa veya çalışanın alerjiye bağlı aksırma/
hapşırması varsa evde kalmalıdır. NOT: Sağlık Bakanlığı uyarıları her zaman dikkate alın-
malıdırh.

• Dışarıda insanların bulunduğu yerde iken sosyal mesafeye dikkat edip maske takılmalıdır.

• İşe ulaşınca, her müşteriden sonra, kendi yüzüne veya yüz maskesine dokununca ve işten 
ayrılırken eller yıkanmalıdır.

• Her zaman yüzü koruyan maske takılmalıdır.

• Her zaman eldiven giyilmeli ve her müşteriden önce eldiven değişmeli, eller yıkanmalıdır.

• Müşteriye işlem yaparken koruyucu siperlik takılmalı ve dezenfeksiyon kuralları uygulanmalı.

• Kişisel korunma ekipmanları ile ilgili bir problemi var ise doğru kullanımı ile ilgili bilgi 
verilmesi konusunda işverenden yardım istenmeli.

• Ani bir hapşırma ve öksürme durumunda ağız, burun ve yüzü kapatmak için yanında da-
ima temiz ve hiç kullanılmamış bir havlu taşımalıdır. Hapşırma ve öksürmeyi geçiktirerek 
mekanı (binayı) hemen terk etmeli. Tekrar içeri girmeden önce eller ve yüz uygun şekilde 
yıkanmalıdır.

• Her müşteri için yeni bir önlük (saç kesim örtüsü) kullanılmalıdır. En ideali günlük olarak 
tüm müşterilere yetecek kadar önlük bulundurulmalı (tekrar kullanım yapmamak için) ve 
gün sonunda hepsi yıkanmalıdır. 

g ÇN                                                                                                                                                                               
h ÇN
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Bir Müşteri Sars-CoV-2 Virüsü Bulaşma Riskini En Aza İndirmek İçin Ne Yapabilir

• Eğer ateş, bir hastalık belirtisi, ya da yaşadığınız evde hasta birisi var ise evde kalınmalıdır. 
Berber ve kuaför randevusu ileri bir tarihe ertelenmeli ertelenmeli. Erteleme en az belirti-
lerin başladığı günden 14 gün sonraya olmalıdıri.

• Randevu zamanınız geldiğinde diğer müşteri salondan çıkmadan ve oturacağınız koltuk 
dezenfekte edilmeden (kuaför sizi çağırmadan) mekana girilmemelidir.

• Satın alacaksanız en az malzemeye dokunmaya özen gösterilmelidir, mümkünse hiç doku-
nulmamalıdır.

• Yüz koruyucu maske kullanılmalıdır. Kulak arkasından bağlanan tipte olması berber/ku-
aförün işini yapmasına daha az engel olacaktır.

• Binaya girmeden ve çıkmadan önce eller yıkanmalı, mümkün değil ise el dezenfektanı 
kullanılmalıdır.

• Mekan içinde yürürken diğer müşteriler ve çalışanlar arasındaki mesafenin en az 1,5 m 
(sosyal mesafe) olması sağlanmalıdır.

• Ani bir hapşırma/öksürme durumunda maske hemen takılmalı ağız, burun ve yüz bir pe-
çete ya da mendil ile hemen kapatılmalıdır. Mümkünse hapşırma/öksürmeyi geçiktirerek 
mekanı (binayı) hemen terk etmelidir. Tekrar içeri girmeden önce eller ve yüz uygun şekil-
de yıkanmalıdır.

i ÇN                                                                                                                                                                               
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Kaynaklar

[1] Professional Beauty Association – https://www.probeauty.org/docs/default-source/coro-
navirus-documents/pba-back-to-work-uidelines.pdf?sfvrsn=4afa9a9b_12

[2] American Barber Association – https://americanbarber.org/wp-content/uploa-
ds/2020/04/The-American-Barber-Association-and-coronavirus.pdf

[3] National Association of Barbers – https://nationalbarbers.org/how-to-cope-with-covid-
19-inyour-shop/

[4] Numerous wellness questionnaire examples are available online - https://doh.sd.gov/
documents/COVID19/BusinessScreening_Q&A.pdf

[5] The CDC has developed cleaning and disinfection recommendations for commercial 
facilities https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-buil-
ding-facility.html

[6] The EPA has developed a list of disinfectants for use against SARS-CoV-2: https://www.
epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-useagainst-sars-cov-2

[7] ASHRAE has a list of COVID resources for commercial buildings. https://www.ashrae.
org/technical-resources/resources

[8] AIHA’s Indoor Environmental Quality Committee developed these guidance docu-
ments about reopening and cleaning buildings after closures due to COVID-19:https://
aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.comAIHA/resources/Public-Resources/Recoverin-
gFrom”-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
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