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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 Small and Medium Sports and Entertainment Venues)
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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Küçük ve Orta Büyüklükteki Spor Salonları ve Eğlence Mekânlarında 
COVID-19 Salgınına Karşı Alınacak Önlemler Rehberi

Küçük ve orta ölçekli spor salonları ve eğlence mekânları için, COVID-19 salgını nedeniyle 
alınan kapatma kararları sebebiyle büyük sorunlar oluşmuştur. Çoğu işyerinin kilit elemanla-
rını işten çıkarması veya izne göndermesi evde kalma kısıtlamalarının gevşetilmesiyle birlikte 
tekrar açılma sürecini zorlaştırabilir. Küçük ve orta büyüklükteki spor ve eğlence mekânları 
arasında aşağıda listelenen işyerleri sayılabilir.

• Spor salonları

• Halı sahalar vb. spor tesisleri, antrenman alanları

• Bilardo salonları

• Bovling salonları

• Golf sahaları

• Sinemalar

• İnternet kafe ve oyun salonları

• Müzeler

• Tiyatrolar

• Canlı müzik ve dans mekânları

• Gazinolar

• ve diğerleri

Kısıtlamaların kaldırılmaya başlanmasıyla birlikte spor salonları ve eğlence mekânlarının tekrar 
açılmadan önce karşı karşıya kaldıkları ve cevaplanması gereken zor sorular bulunmaktadır; 

• Çalışanları ve müşterileri korumak için nasıl önlemler alabiliriz?

• Önleyici adımların atılması hakkında herkesin bilgi sahibi olması için ne çapta bir iletişim 
gerekli?

• Çalışanlar için nasıl bir eğitim lazım?

• Çalışanlar ve müşteriler için nasıl sınırlamalar koyulmalı?

• En yoğun saatler dahil, kalabalık yönetimini nasıl ele almalıyız?

• Çok temaslı interaktif yüzeyleri olan mekânlar konusunda nasıl önlemler almalıyız?
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Bu rehber küçük ve orta büyüklükteki spor ve eğlence mekânlarının yeniden açılış planlarını 
sosyal mesafe, havalandırma, geliştirilmiş temizlik uygulamaları, tuvaletler, iletişim, kişisel 
hijyen, çalışan güvenliği ve diğer önlemler konusunda geliştirmek için pratik bir kılavuz 
öneriyor.

İşveren Kendilerini ve Müşterilerini Korumak için Ne Yapmalı?

Küçük ve orta ölçekli spor salonları ve eğlence mekânları sahipleri ulusal resmi makamlarca 
ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan temizlik stratejileri ile yönetim ön-
lemlerini içeren rehberleri ve olası güncellemeleri takip etmelidir. İşverenler yayınlanan yeni 
stratejileri değerlendirmek, takip etmek ve uygulamak için mümkünse profesyonel bir ekip 
oluşturmalı ya da ilgili profesyonellerden bilgi almalıdır. Ayrıca işverenler fiziksel mesafe, 
havalandırma, geliştirilmiş temizlik uygulamaları, tuvaletler, yiyecek hazırlama alanı ve temas 
yüzeyleri, kişisel hijyen, çalışan sağlığı, kişisel koruyucu donanım, eğitim, atık, çamaşır yıka-
ma ve iletişim ile COVID-19’un bulaşma riskini düşürmek için aşağıdaki stratejileri dikkate 
almalıdır. Ek olarak, işyerinde bir kişinin COVID-19 belirtilerin benzer belirtiler göstermesi 
durumunda, yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde anlatan bir yeniden yapılandırma planı 
oluşturmalıdır.

Fiziksel mesafe (sosyal mesafe)

• Aynı anda mekânda bulunan müşteri sayısı sınırladırılmalıdır. İçerideki insan sayısı salgın 
öncesine göre en az %50 azaltılmalıdır.

• Kapasite önlemleri mekânın tümü için olduğu gibi içindeki salonlar, odalar gibi daha kü-
çük hacimlerde de fiziksel mesafeyi korumak üzere uygulanmalıdır.

• Bazı işletmeler için, içeride kalabalıklaşmayı ve kümeleşmeyi engellemek için tek yönlü 
trafik akışı uygun olabilir.

• Fiziksel mesafe mekândaki küçük etkinliklerde bile küçük grupların kümeleşmemesi için 
sıkı bir şekilde uygulanmalıdır.

• Çalışanlar, müşteriler, satıcılar ve çalışma arkadaşları ile arasında 1.5 m veya daha fazla 
fiziksel mesafe bırakmalıdır.

• Çalışanlar çok temasa maruz kalan bölgeleri (kapı kolları, musluklar, ışık düğmeleri gibi) 
ve bazı mekânlardaki özellikle çok temasa maruz kalan yüzeyleri (dokunmatik ekranlar, 
otomatlar, satış makineleri, ortak kullanılan donanımlar gibi) temizleme konusunda eğitil-
melidir.

• Çok temasa maruz kalan bölgeler ile teması azaltma konusunda, temastan önce ve sonra 
dezenfektan kullanımını içeren stratejiler geliştirilmelidir.
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• Nakit ödeme yapılmaması teşvik edilmeli, teması en aza indirecek ödeme sistemleri (te-
massız veya her müşteriden sonra temizlenen taşınabilir kredi kartı terminali) kurulmalı-
dır. 

 - Bütün müşteriler ödemeleri ve rezervasyonları internet üzerinden yapmaları konusunda  
 teşvik edilmelidir.

 - Yemek ve içecek siparişlerinin mobil uygulamalar ile yapılması değerlendirilmelidir. Bu  
 sipariş verilen bölgelerde oluşacak kümelenmeleri önleyebilir.

 - Eğer bu mümkün değil ise, bilet alınan, ödeme yapılan yerler fiziksel mesafeyi koruyacak  
 şekilde sınırlandırılmış ve işaretlenmiş olmalıdır. Yüz yüze etkileşimler için çalışanlar ile  
 müşteriler arasında fiziksel bariyerler bulunmalıdır.

• Müşteriler arasındaki teması en alt düzeyde tutmak için tesis içindeki küçük gruplar tara-
fından kullanılan masalar, bowling sıraları, bilardo masaları, vb. alanları sadece rezervasyon 
ile kullanıma açan yöntemler geliştirilebilir.

• Gruplar arasında boş masalar, kapalı bowling sıraları gibi boş alanlar bırakılmalıdır.

• Misafirlerin boya veya bantlar ile tek yönlü şekilde hareket etmelerini sağlayacak işaretler 
konulmalıdır.

• Oyun alanları ve makineleri gibi bölgeler arasına bölmeler ve bariyerler koyulmalıdır.

• Müşterilerin bariyerler, tabelalar, bilgilendirme masaları/gişeleri vb. sıkça dokunulan yerle-
re dokunmamaları için uyarılar konulmalıdır.

• Sinema, tiyatro vb. mekânlar için müşterilerin yan yana oturmamaları için önceden ayar-
lanmış oturma düzenleri kullanılmalıdır.

• Soyunma odaları gibi küçük hacimlerde bulunacak insan sayısı kısıtlanmalı ve grupların 
kümeleşmesi engellenmelidir.

• Gösterimler arasına ek süreler eklenmelidir ki, biten gösterimden çıkan müşteriler ve baş-
layacak gösterime gelen müşteriler karşılaşmasın.

• Alanların dezenfekte edilmesi ve havalandırılması için de gösterimler arasına yeterince za-
man eklenmelidir.

• Etkinlikler öncesi veya sonrasında müşterilerin lobiler ve park alanlarında dolanması ve 
sosyalleşmesini engelleyecek tedbirler düşünülmelidir.

• Tuvaletlere aynı anda giren insan sayısı sınırlandırılmalıdır. Sıra oluşması engellenmeli ve 
fiziksel mesafeye dikkat edilmesini sağlayacak tedbirler düşünülmelidir. Tuvaletlerde kural-
lara uygun el yıkama tekniklerini anlatan uyarı ve bilgilendirme yazıları bulunmalıdır.
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Havalandırma

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

 - 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 önerilira.

 - Havalandırma sistemi yok ise, Merkezi Havalandırma Sistemi olmadığı, pencere ve  
 kapıların bu yüzden açık bırakıldığı salona/mekâna girişte müşterilere yazılı olarak ilan  
 edilmelidir. 

 - Havalandırma sistemlerinizin uygun yerlerine MERV13 (EN 779: F7 – EN ISO 16890:  
 ePM1 % 50-65) ve MERV14 (EN 779: F8 – EN ISO 16890: ePM1 % 65-80) hava  
 filtreleri monte edilmesi düşünülebilir. Bu konuda yardım almak için Makine  
 Mühendisleri Odasına veya bir tesisat mühendisine başvurabilirsiniz.

 - Ortamın bağıl nemi %40-60 aralığında tutulmalıdır.

 - Havalandırma sistemi yoksa bir tesisat mühendisine danışılmalıdır. 

 - Tuvaletlerin negatif basınçlandırılması (havalandırma sistemi varsa fanın sürekli  
 çalıştırılması, havalandırma fanı yoksa fan takılması ve sürekli) çalışması sağlanmalıdırb. 

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

• 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 cihaz-
ların faydalı olmayacağı unutulmamalıdır. Doğru cihaz seçimi için Makine Mühendisleri 
Odasına veya bir tesisat mühendisine danışılmalıdırd.

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

a Çevirenin notu (ÇN).                                                                                                                                                 
b (ÇN).
c (ÇN).
d (ÇN).
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Geliştirilmiş temizlik uygulamaları

• Uygun dezenfektanlar seçilmelidir. Verim ve güvenlik için:

 - T.C. Sağlık Bakanlığı COVID-19’a karşı etkili ürünlerin listesi takip edilmelidire.

 - Ürünlerin etiketleri ve güvenlik bilgileri 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.

 - Mümkün olan yerlerde tek kullanımlık ürünler tercih edilmelidir.

 - Tekrar kullanılan ürünlerin doğru bir şekilde bakım ve temizliğinin yapılması ve  
 kullanımını sağlamak için bir el kılavuzu hazırlanmalıdır.

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

 - Müşteri için kullanılan tüm alet ve donanımlar iş bittikten sonra, vardiya/mesai  
 başlangıcı ve sonunda temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Elektronik cihazların  
 dezenfeksiyonu için gerekiyorsa üreticiden bilgi edinilmelidir.

• Sürekli müşteriler için kendi araç gereçlerini almaları sağlanabilir.

• Çalışanların üniforma ve kumaş maskeleri kumaş için uygun en yüksek sıcaklıkta her gün 
yıkanıp, kurutulmalıdır.

• Ortak kullanılan ıstaka, ayakkabı, top, mikrofon, vb. donanım müşterilerin doğrudan do-
kunamayacakları şekilde saklanmalı ve her kullanımdan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından 
önerilen bir ürün ile dezenfekte edilmelidir.

• Yiyecek - içecek servisi Sağlık Bakanlığı ve yetkililerce önerildiği şekilde yapılmalıdır.

 - Tekrar doldurulabilir içecek, patlamış mısır vb. servis edilmemelidir.

 - Otomatik yiyecek - içecek satış makinaları mümkünse servis dışı bırakılmalıdır;  
 mümkün değilse çalışanlarca temizliğine sıklaştırılmış bir şekilde dikkat edilmelidir.

• Oyun makinaları, oyun konsolları vb. daha az kullanılacak, daha sık dezenfekte edilecek 
şekilde tekrar hizmete açılmalıdır. Çok oyunculu oyunların tekrar hizmete açılmaması, her 
oyun sonrasında temizlik / dezenfeksiyon için süre bırakılması gibi önlemler düşünülmeli-
dir. Sık temas edilen düğmeler, tuşlar, konsollar, vb. yüzeyler her kullanımdan sonra dezen-
fekte edilmelidir; mümkün değilse bu tip hizmetlerin tekrar açılmaması düşünülmelidir. 

e (ÇN).                                                                                                                                                                           
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Tuvaletler

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

 - 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 kullanılmaları 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 konulmalıdır.

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

• 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 imkânı sağlanmalıdır. Müşterilere 
girişte çıkışta dezenfektan sağlanmalıdır. Doğru el yıkama tekniğini gösteren görsel/uyarı 
bulunmalıdır.

• Çalışan ve müşterilerin aralarında uygun sosyal mesafeyi bırakmaları gerektiğini, hapşır-
ma/aksırma durumunda bir mendil, yoksa dirsek içi ile ağız/burun kapatılması gerektiğini 
hatırlatan uyarı levhaları bulunmalıdır.

Çalışan sağlığı

• Mesai öncesi çalışanlara ateş ölçümü ve sağlık kontrolü yapılmalıdır:

 - Ateş ölçümü temassız termometre ile ya da termal kamera ile yapılmalıdır. 

 - Çalışanlar kendi ateş kontrolünü yapabilir.

 - Sağlık kontrolü için sorular kaynaklarda verilmiştir.
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• Çalışanlar hasta ise veya herhangi bir test uygulandı ise işverene bildirmelidir. Tekrar işe 
dönme süresi doktor kontrolü ile olmalıdır.

Diğer kontrol önlemleri

• El yıkama prosedürlerinin sıkı bir şekilde ve ciddiyetle takip edilemeyeceği yerler/durum-
larda çalışanların eldiven giymesi sağlanmalıdır. Ancak, eldiven kullanımı el yıkamanın 
yerine geçmez, dolayısıyla düzenli eldiven değişimi ve her değişimde ellerin yıkanması ge-
rekmektedir.

• 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: İşverenin N95 maske sağlaması durumunda ilgili standartların gereklilikleri (OS-
HA:Occupational Safety and Health Administration) yerine getirilmelidir.

Eğitim 

• Çalışanlara aşağıdaki kurallara uymaları için talimat ve eğitim sağlanmalıdır:

 - Evde iş kıyafetleri doğru şekilde temizlenmelidir (iş yerinde yıkama imkânı yok ise).

 - Eldivenler uygun şekilde takılmalı ve çıkarılmalıdır.

 - Ürünler, özelliklerine göre yüzey temizleme ve dezenfekte edilmelidir.

 - Yüz maskesi doğru kullanılmalıdır.

• 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 işleri

• Tek kullanımlık donanımlar 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. 
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İletişim

• Mekânda COVID-19’un bulaşmasını azaltmak/önlemek için neler yapıldığı ile ilgili müş-
terilere bilgi verilmelidir.

 - Örneğin dezenfeksiyon işlemleri, personelin sağlık kontrolleri, iş yerinde alınan tedbirler.

• Gelen müşterinin ateşi ölçülürken COVID-19 belirtisi taşıyan, COVID-19 pozitif olduğu 
bilinen veya yüksek risk kategorisindeki kişilere belirtileri olup olmadığı sorulmalıdır.

• İşyerinin COVID-19 belirtileri taşıyan veya uyarılara uymayan müşterilere hizmet etmeme 
hakkı olduğu bildirilmelidir. Ancak bu konuda giriş kapısına gerekli bilgilendirme yazısı 
asılmalıdırf.

• İletişim için web sayfaları ile iç ve dış uyarı levhaları kullanılmalıdır. 

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-
malıdırg.

• 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 düzenli olarak eldiven değişmeli, eller yıkanmalıdır.

• Müşteriye işlem yaparken koruyucu siperlik takılmalı ve dezenfeksiyon kuralları uygulan-
malıdır.

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

• Ani bir hapşırma ve öksürme durumunda ağız, burun ve yüzü kapatmak için yanında dai-
ma temiz ve hiç kullanılmamış bir mendil taşımalıdır. Hapşırma ve öksürmeyi geciktirerek 
mekânı (binayı) hemen terk etmelidir. Tekrar içeri girmeden önce eller ve yüz uygun şekil-
de yıkanmalıdır.

f (ÇN).                                                                                                                                                                           
g (ÇN).  
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Bir Müşteri COVID-19 Bulaşma Riskini En Aza İndirmek için Ne Yapabilir?

• Eğer ateş, bir hastalık belirtisi, yaşadığınız evde hasta birisi var ise ya da belirtileri olan 
birisi ile temas ettiyseniz evde kalınmalıdır. Eğer bir alerjiniz varsa ve hapşırığınızı kontrol 
edemiyorsanız evde kalmalısınız.

• Maske kullanılmalıdır. 

• Eller düzenli bir şekilde yıkanmalı, mümkün değil ise el dezenfektanı kullanılmalıdır.

• Mekân 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 geciktirerek 
mekân (bina) hemen terk edilmelidir. Tekrar içeri girmeden önce eller ve yüz uygun şekilde 
yıkanmalıdır.
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aiha-assets.sfo2.digitaloceanspaces.comAIHA/resources/Public-Resources/Recoverin-
gFrom”-19BuildingClosures_GuidanceDocument.FINAL.pdf
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