EK-1 GENEL ESASLAR
S.NU
1

UYGULAMA
EVET
Tüm işletmeler için temizlik/hijyen uygulamaları ve
süreçleri ile müşteri ve personelde hasta, semptomlu,
şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık
belirtileri gösteren müşteriye personelin yaklaşımını
ve alınacak önlemleri kapsayan “İşletme İçi Salgın
Tedbir Planı” hazırlanmış mı?

2

Tesis işletmecileri, tesisin tamamında sosyal mesafe
önlemlerini alıyor mu?
(Bu husus, hem genel kullanım alanları hem de
antrenman düzeni için dikkate alınmalıdır.)

3

Tesisin müşteri kapasitesi belirlenerek herkesin
görebileceği bir yere asılıyor mu?

4

Tesis giriş holünde veya dış cephesinde ve misafir ile
personelin kolayca görebileceği genel kullanım
alanlarında, tesiste uygulanan ve uyulması gereken
COVID-19 tedbirleri ve kurallarının yer aldığı
panolar düzenleniyor mu?
Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından
gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve temizlik
tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir
alanına ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve
kontrol listeleri hazırlanıyor mu?

5

6

7

Koronavirüs
sorumlusu/sorumluları,
günlük/periyodik izleme formları ve kontrol
listelerini kullanarak işletmede alınan tedbirleri
denetliyor mu?
Koronavirüs sorumlusu/sorumlularınca
tesislerde/merkezlerde görünen aksaklıklar gideriliyor
mu?

8

Koronavirüs sorumlusu/sorumlularınca alınması
gereken ilave tedbirler konusunda işletme
sahibi/yönetimi bilgilendiriliyor mu?

9

İşletme İçi Salgın Önleme Tedbir Planı
kapsamında uyulması gereken kuralları gösteren
afişler işletmede personel ve müşterilerin kolaylıkla
görebileceği alanlara asılıyor mu?
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UYGULAMA
EVET
İlgili federasyonlarının izni ile yapılacak müsabaka,
antrenman ve hazırlık süreçleri hariç olmak üzere
spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında takım ve
temas halindeki sporlar, müsabakalar, eğlence amaçlı
maçlar veya kişilerin birbirleriyle yakın temasını
gerektiren antrenmanların yapılmaması (futbol,
basketbol, voleybol, taekwondo, güreş, karate vb.)
kuralına riayet ediliyor mu?
Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında içeride 6
metrekareye 1 kişi olacak şekilde üye/müşteri
girişine müsaade edilmesi kuralına riayet ediliyor
mu?
Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında yapılacak
her türlü aktivite için kişiler arası mesafenin en az 2
metre olarak belirlenmesi kuralına riayet ediliyor mu?
Güreş, karate, boks, taekwondo vb. spor
faaliyetlerinin temassız antrenmanları ile diğer spor
amaçlı etkinliklerin (yoga, plates, zumba vb.)
metrekareye düşen insan sayısını ve 2 metre
mesafe şartını ihlal etmemek şartı ile yapılabilmesi
kuralına riayet ediliyor mu?

14

Spor faaliyetleri dışında spor merkezleri, tesisleri ve
salonlarında maske takılması kuralına riayet ediliyor
mu?

15

Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerin girişine Covid19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske
kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar)
asılıyor mu?
Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlerdeki uygun
noktalara el antiseptiği konuluyor mu?
Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlere girişlerde
kullanılan (varsa) parmak/avuç izine dayalı geçiş
sistemlerinin geçici olarak kullanılmamasına ilişkin
kurala riayet ediliyor mu?

16
17

18

Koşu bandı/bisiklet vb. ekipman, aralarında en az 2
metre olacak şekilde yerleştiriliyor mu?

19

Müşteri/üyeler spor salonları/tesislerine randevu ile
mi kabul ediliyor?
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26

UYGULAMA
İçeride kalabalık oluşmasını engellemek için, dış
kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir
uyarıcı/engelleyici konuluyor mu?
(Bu uygulama, kapının her iki tarafından
tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli
kordon ya da şeritle olabileceği gibi kasa, plastik
duba gibi blokaj bir materyalle de sağlanabilir.)
Müşterilerin/üyelerin giriş/çıkış saatleri kaydediliyor
mu?
**Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta kimlerin
geldiği ve çalıştığı kaydedilmelidir.
Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarının
giriş/çıkışlarına pedallı ve kapaklı çöp kutusu
konuluyor, bu çöp kutularının düzenli olarak
boşaltılması sağlanıyor mu?
Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarının üyelik
sözleşmelerine Covid-19 politikaları ve rezervasyon
prosedürleri ile ilgili açıklama ekleniyor mu?
Spor merkezleri, tesisleri ve salonlarında ortak
kullanılacak şekilde (su sebili, meyve ikramı vb.) self
servis yiyecek ve içecek ikramları yapılmamasına
ilişkin kurala riayet ediliyor mu?
**Bu tür ikramlar ancak bir çalışan tarafından
gerekli hijyen şartları sağlandıktan sonra
yapılabilecektir.
Müşterilerin/üyelerin kullandığı egzersiz araçlarının
yanlarına Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış dezenfektan özelliği olan mendiller
konuluyor mu?
Spor merkezleri/tesisleri vb. yerlere misafir
alınmaması kuralına riayet ediliyor mu?

27

Egzersiz aralarındaki dinlenme molaları dışında
müşterilerin spor merkezleri/tesislerinde beklemesine
izin veriliyor mu?

28

Spor merkezleri/tesislerinde su ve sabuna erişim
kolaylığı sağlanıyor mu?

29

Spor merkezleri/tesislerinde ortak kullanım amacıyla
gazete/dergi bulunduruluyor mu?

30

Her müşteriye/üyeye sunulacak her türlü malzemenin
tek kullanımlık malzeme olması hususuna dikkat
ediliyor mu?

EVET
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UYGULAMA
Tek kullanımlık malzeme kullanımının mümkün
olmaması halinde tekstil malzemeleri (her kullanım
sonrasında) en az 60°C’de yıkanıyor mu?

32

Koşu bandı ve ağırlık çalışılan alanlar ayrılmış mı?

33

Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve
vücutla temas edilen noktaları (her müşteri/üye
kullanımı sonrasında) mutlaka siliniyor, dezenfekte
ediliyor mu?
Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve
vücutla temas edilen noktalarının (her müşteri/üye
kullanımı sonrasında) silinmesi ile ilgili uyarı afişleri
spor salonu/merkezi içinde farklı noktalara asılıyor
mu?
Sabit veya hareketli bütün alet ve cihazların elle ve
vücutla temas edilen noktalarının (her müşteri/üye
kullanımı sonrasında) silinmesi ile ilgili gereken sesli
anonslar yapılıyor mu?

34

35

36

37

Müşteriler/üyeler
temassız
hususunda teşvik ediliyor mu?

ödeme

yapmaları

Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler her
kullanım sonrasında %70’lik alkol ile temizleniyor
mu?

EVET
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