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UYGULAMA
Her gün düzenli olarak temizlik yapılıyor mu?
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Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silmepaspaslama tercih ediliyor mu?
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Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden
kaçınılıyor mu?
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Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı
kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, spor
aletlerinin el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi)
temizliğine dikkat ediliyor mu?
**Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon
için 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu
kullanılabilecektir. Tuvalet dezenfeksiyonu için ise
1/10 sulandırılmış çamaşır suyu kullanılacaktır.
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Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa,
bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz
yüzeylerinin %70’lik alkolle silinerek gerekli
dezenfeksiyon sağlanıyor mu?
Koşu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli
olarak temizleniyor, %70’lik alkol ile dezenfekte
ediliyor mu?
**Bu aletlerin sık dokunulan yüzeyleri her
müşteri/üye kullanımından sonra temizlenecektir.
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Temizlik için Sağlık Bakanlığı tarafından
ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanlarının
kullanılması kuralına riayet ediliyor mu?
Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmış mı?
Temizlik bezlerinin her kullanım sonrası uygun
şekilde temizlenmesi kuralına riayet ediliyor mu?
**Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik
malzemelerin en az 60° C’de yıkanacaktır.
Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili
afişler asılıyor mu?
Tuvaletlere tuvalet kağıdı ve tek kullanımlık kâğıt
havlu konuluyor mu?
Hava ile el kurutma cihazlarının çalıştırılmasına
müsaade ediliyor mu?
Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulması, su
bataryaları ve sabunlukların ise mümkünse fotoselli
olması hususuna dikkat ediliyor mu?
Duş ve soyunma kabinlerinin temizliği her
müşteri/üye kullanımından sonra tekrarlanıyor mu?

EVET

HAYIR AÇIKLAMA
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UYGULAMA
Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven
kullanması sağlanıyor mu?
Temizlik yapan personelin, temizlik sonrasında
maske ve eldivenlerini çıkarıp spor salonundaki çöp
kutusuna atması ve ellerini en az 20 saniye boyunca
su ve sabunla yıkaması kuralına riayet ediliyor mu?
Merkezi havalandırma sistemleri bulunan yerlerin
havalandırmasının temiz hava sirkülasyonunu
sağlayacak şekilde düzenlenmesi hususuna dikkat
ediliyor mu?
Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda
yapılması hususuna dikkat ediliyor mu?
Spor salonları sık sık havalandırılyor mu?

EVET

HAYIR AÇIKLAMA

