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SAYI:
KONU :COVID-l9 Önlemleri

İL sİVİL ToPLUMLA iLİŞKiLER MüDüRLüĞüNE
KoCAELI

Covıd-l9 hastalığına yöne|ik Halk Sağlığı Genel Müdürlüğl
a lis

linkinden ulaşabileceğiniz, demek lokallerinde alınması gereke n önlem|er ekte gönderilmiş
duyurulması ve titizlikle uygu|anmasınınolup, önlemlerin ilimizdeki tiim demeklere

sağlanması hususunda;
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e-imzalıdır.
Op. Dr. Yüksel PEHLEVAN

il sağıık Mudürü

\hti Y

Eki:Demek Lokallerinde Alınması
Gereken Önlemler

"Her Şeyin Başı Sağlık, Sağlığn Başı Aşı"
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37. DERNEK LoKALLERıNDE ALıNMAsı GEREKEN öı.ıı-Eııı-en
CoVlD-19 enfeksiyonu damlacık ve temas yol,uyta bu|aşmaKadır. Dernek [okalteri
geneL[ik[e kapatı alanda hizmetsunma[arı nedeniy[e coVlD-19 butaşması açlslndan
risktidir. Bu neden[e dernek tokal.terinde covlD-19 kapsamlnda aşağıdaki kuratlara
uyuIma[ıdıı

37.ı.. Dernek Lokalterinde Alınması Gereken Genet Önlem]eı
- Dernek |okallerinin girişine COV|D-ı9 önlemteri ite ilgiti afişter (el. yıkama,

maske kullanımı ve lokal içinde uyulması gereken kuİa[tar) asımaıdİr.

>> Dernek lokallerinin girişinde ve içeıide el anti§ep$ği butundurutmatıdır,

>, Dernek loka[lerinin giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallanna (en az 1

metre) uyu[rnaıl, girişlerde kişitersıra ite içeriye atınmalı ve sırada durulması
gereken alanlar. aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer
işaretteriyle betir[enmetidir. kalabatlğln oluşmasını engettemek için gerekti
ön[emter a[ınma[ıdıı

>, Dernek lokallerine maske takltarak giritmeti. tokaı içinde de maske tak{masl
sürdürüımeıidir. Maskesiz geten dernek üyeteri ve misafrıeri için ıokatde
maske bulundurutmatıdır.

>> Dernek lokaünde üyeleı misafirter ve çatışnların et hijyenini sağlamatarına
yönelik olanaklar sağtanmalıdır.

» Dernek lokallerinin kapasitesi çalşantar dahil4 metrekareye bir kişi otacak
şekiıde beıirıenmetidir.

,, Masalar arası mesafe her yönden 15 metre, yan yana sandatyeler arası 60
cm olacak şekilde düzenlenir. Grup hatinde geten müşteriter için masa
birteştirmeteri yapıtdığı takdirde diğer masatarta aradaki ı,5 metre mesafe
korunma[ıdır.

>> Masalarda sadece karşıbklı oturma düzeni sağlanmatıdır. Masa yanlaıına
sandalye konulmamaL Ve oturulmamahdlr.

>> Karşılıklı oturmada masa eni 70 cmuen küçük masatarda çapraz oturma
düzeni uygutanır veya ika masa birleştiriterek kullanfur, böylece karşıtıktı
oturma mesafesi arttırı[ıı

- Bütün masa düzeni kuralları masa şeküne bakılrnaksızın (kare, dikdörtgen
veya daird her masa için uygulanır.

>> Masa./sanda[yeler her müşteri sonrasında deterjantı bezle, sonrasında da
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%7o'ıik aıkotie si[inmelidir,

- Masa örttisü kuttanıtmaz. kutlanılyorsa her yeni müşteri grubu öncesinde

temiz otanı ite değiştiriıiı

,> Servis sadece persone[ tarafından yapıtmalı ve servis esnasında sosyal

mesafe korunmah. temastan kaç|nmalıdır,

,, Çay /kahve ve diğer içecekterin servisinde kuttanıtan bardaktar su ve

deterjan[a yıkanmatıdır,

>) Dernek tokallerinde yiyecek ve içecek servisi yapılıyor ise mutfak, çay ocağl

ve servis atantarü 'COVID-ı9 tbpsamında Restoran, Lokanta ve Kafelerde

Atınması Gereken Öntemter Rehberi'ne göre düzentenmelidir

,> yoğun ele teması olan çok sayıda materyat butundurması sebebi ite yüksek

butaş riski bul.undurduğundan dolayt karttl ve taş[| oyunlar oynanmamatıdlr,

»DemekveLokauerdeoturmadüzenivesosyalmesafeninkorunamayacağl
toptantı. eğtence Vb, toptu organizaslpntar düzentenmemetidir,

,, Ödemeler tercihen temassız yöntemler ite yapıtmalıdır,

,, Demek tokati giriş-çıkıgına pedattl ve kapakiı çöp kutusu konulmalı, düzenli

otarak boşattılmalıdır,

» ortak kuttanım amacıyla gazete, dergivb, butunduruımamatdlr,

37.2. Deınek Üyeteri ve Mlsaf rlerlne Yönelik Öntemler

» Ateş, öksürük. burun aklntısı, solunum sıkıntsı betirtiteri otan, covlD-1g

tanl9t alan Veya temasusı dernek tokarine aılnrnamatdlr, Tlbbi maske

takltarak sağfu k kurumuna yöntendiritmetidir,

>, Dernek üyel.eri Ve misafirteri ıokaıe girmeden görünür bir yere aslknş

otan içeride covlD-1g açısndan uyuırnasl beKenen kurattan açıktayan

bitgitendirmeteri okumatı ve belirtilen kuratlara uymalıdır,

Dernek üyeleri ve

korunmalıdır.

rnisafirteri ite çatüşanlar arasında sosyal mesafe

Dernek loka[ine girmeden önce rİıaske taktrnaldır, Bu tip yerter Ve genel

otarak toptum içinde bez maske takılması yetertidk, Bunu yaparken bez

maske kurbnlml kurattanna uyutmatıdır. içeride maske çlkarltmamaudlr,

Demek üyeteri Ve misafrrterinin eı hiiyenine dikkat editmesi sağLanmalıdır,

eıter yuzeaegairitrnemetidir, Ethuyenini sağtamak iÇin, etter en az 20 saniye

boyunca su ve sabunta yıkanmatı, su ve sabunun otmadığı durumlarda
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alkor baztı et ant]septiği kuttan(matüdır, Antiseptik içeren sabun kutlanmaya

gerek yoktur. normal Sabun yeterlidir,

>> Dernek ıokaünde yiyecek/içecek tüketİlirken "covlD-1g Kapsamında

Restoran. Lokanta Ve Kafelerde Allnması Gereken Önlemler Rehberi'ne

uygun hareket editrnetidir,

378. Personete Yöneıik Öntemler

>> Personelin covlD-lg'un butaşma yollan Ve korunma öniemleri hususunda

bitgitenmesi sağlanma[ıdır,

,> Prsonele giriş kaplslnda ateş ötçümü yapılmatıdıı AteŞ ötçen personet

tıbbi maske ve yüz kofuyucu kutlanmatıdır, Ateşi 38 €Uen yüksek olanlaı

içeıi atınmamatıdır, Ateş, öksürük, burun akınhs|, nefes darbğı b€tirtiteri

olan ,/ gelişen. covlD-lg tanısı atan Veya temastısl çalışanlar tıbbi maske

takıtarak CoVlD-rg yönünden değerlendirilmek üzere sağtık kurumuna

yöntendirilmetidir,

,, Personelin tümü kuratına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya

da kirtendikçe değiştiritmeti, değiştiıilmesi öncesinde ve sonrasında el

antiseptiği kuttanılmalıdır,

>> Personetın el hiiyenine dikkat etmesi sağtanmatıdır, Et hğyenini sağlamak

için, elter en az zo saniye boyunca su ve sabunla yıkanmatı, su ve sabunun

otmadığı durum[arda atkot baztı et antiseptiği kullanıtmalıdır, Antiseptik

içeren sabun kutlanmaya gerek yoKur, normaI sabun yeterlidir,

>> Çalışn personel dintenme odalarında da en az 1 metreıik sosyat mesafeyi

korumalı ve maske takmayı sürdürmetidir, ortak yeme-içme ünitelerinde

sosyal mesafe kurattarırra uygun otarak masa ve sandatYeter düzenlenerek

bu alanların kapasitesi belirlenmelive betirtenen kapasite kadar personelin

aynl anda kutlanımı sağ[anmalıdır

,, Personel kıyafetteri günlük otarak değiştkitmetidir,

» Yalancı güven hissi otuşturarak covlD-1g buıaşma riskini arttırabiteceği için

mutfak atanında butaşıkykayanıar haricindekı çat§anlann eldiven kuttanıml

öneritmemektedir,

37.4. Demek Lokalt,erinin Temizıenme§ı, Dezenfeksiyonu ve

Havalandırıtması
>> Dernek tokal.ıerinde geneı temizlik her gün düzenli olamk su ve deterjanla

yapıknatıdır. Sık kutla-nılan atan ve malzemeter daha sık temiztenmelidir,
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doğathava sirkütasyonunu sağ tayacak şekitde düzen[enmeti, havalandlrma

sistemlerinin bakımı ve fi ttre değişimleri üretici fi rma öneriteri doğrultusunda

yapıtmatıdır Vantitatörter Çatıştırıtmamalıdır, sağtık Bakantığl taraflndan

hazır[anan 'saıgln Yönetimi Ve Çattşma Rehberi' nde yer atan "covlD-1o

Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemti sitme-paspaslama tercih editmetidir,

Toz Çlkaran Rrça ite süpürme iştemlerinden kaçın(ma[ıdır,

Dernek tokatterinin temiztiğinde kap koltarı, telefon ahizeteri, masayüzeyleri

gibi sık dokunutan yüzeyterin temiztiğine dikkat editmetidir, Bu amaçta, su

Ve deterjan[a temiztik sonrasl dezenfeksiyon için 1/1oo sutand|nlmlŞ G titre

Suya yanm küçük çay bardağl) çamaştr suyu (sodyum hipoklorit Cas No:

lİar-.sr-gl kutlanılabitir. Ktor biteşikteri yüzeyterde korozyon oluşturabitir,

Dayanıktı yüzeyter için kuttanıtması önerilen bir dezenfektandır, Lavabo

Ve tuvatet dezenfeksiyonu için 1/1o sutandlrılmış çamaşlr suyu €oğum

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kuttanıtrrıalıdır,

Ktor biteşikterinin uygun otmadığı yazar kasa, bitgisayar ktavyeteri, telefon ve

diğer cihaz yüzeyteri %7o'tik atkotte sirinerek dezenfeksiyon sağlanmatıdlr,

SağLk Bakanbğ| tarafından

kuttanıtabitir.

ruhsatlandırı[mlş yüzey dezenfenanlan

,> Temiztik bezleri kuttanım alanlna göre ayrltmatü ve her ku[lanım sonrası

uygun şekilde temizterımetidir, Yıkanabilen, tekrar kuttianıtan temiztik

malzemelerinin en az 60 oc'de ykanmasl önerilıt

»TuvaletlereetykamaVemaskekutlanımliteitgitiafrşterasİmatıdır.

,» Hepafltitreti hava akımı ite çatışan et kurutma cihaztan d|şında et kurutma

cihaztan kuıl,anltmamafu dır,

» Tuvatetterde slvl sabun bıjtundurutmat| ve devamııılğı sağlanmalldlr,

Anüseptik içeren sabuna gerek yoKur,

>> Tuvaletterdeki batarya ve sabuntuklar mümkünse fotosetti otrnaLdır,

,> Temizlik yapan personetin ttbbi maske ve etdiven kutlanması sağlanmabdlr,

TemiztiksonrasındapersonelmaskeVeetdiventerinlçıkanpçöpkutusuna
atmah, ellerini en az 20 saniye boyunca su Ve sabunla yıkamatldır,

Merkezi havaland ırma sistemleri bulunan binalann havalandlrması 7"1oo

uygun hareket editmeüdir,

Dernek tokatleri pencereteri açılarak sık sük havatandınlmatıdır,

e


