
 

ÖREN YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu damlacık ve temas yoluyladır. Ören yerlerinin 

girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (sosyal mesafe, maske kullanımı, el yıkama) 

asılmalıdır. Ören yerlerinin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.  

 

Ören Yerlerinde Alınması Gereken Genel Önlemler  

 

Ören yerleri giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uyulmalı, 

girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 

metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir. Kalabalığın oluşmasını engellemek 

için ören yerleri yönetimleri tarafından gerekli önlemler alınmalıdır.  

 

Ören yerlerine gelen ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir. Ateş ölçen personel tıbbi 

maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38°C’den yüksek olanlar içeri alınmamalıdır.  

 

Ören yerlerinin girişinde görevli personelin sosyal mesafeyi koruyamaması söz konusu ise 

tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır.  

 

Ören yerlerine maske takılarak girilmeli, içeride de takılması sürdürülmelidir.  

 

Ören yerlerinin girişinde maske ve sosyal mesafe kontrolünü yapacak bir personel 

görevlendirilmelidir.  

 

Ören yerlerinin kullanıcılarına randevu ile ve/veya online hizmet vermesi teşvik edilmelidir. 

Ören yerlerinde online hizmet verme ağları genişletilmelidir. Ören yerlerinin içinde kalabalık 

oluşması engellenmelidir.  

 

Ören yerlerinde genel olarak 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve ziyaretçi 

planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmelidir. Aynı anda 

çok sayıda ziyaretçinin getirildiği turlar söz konusu ise kalabalık oluşturmayacak şekilde uygun 

planlama yapılmalıdır.  

 

Ören yerlerinde ziyaret yönlerini belirlemek için işaretlemeler yapılmalı ve sadece belirtilen 

yönlerde hareket edilmelidir.  

 

Ziyaretçilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.  

 

Ören yerlerinin kafeteryaları ve kantinlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan kantin ve kafeteryalarla ilgili uyarılar dikkate 

alınmalıdır. https://covid19bilgi.saglik. https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-

calisma-rehberi.html  
 
Ören yerlerinde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi 

ve Çalışma Rehberi”nde yer alan ofislerde alınacak korunma önlemleri ile ilgili uyarılar dikkate 

alınmalıdır.https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html  



 

Ören Yerleri Ziyaretçilerine Yönelik Önlemler  


Ören yerlerini ziyaret etmek isteyen tur grupları mümkün olduğu kadar randevu ile gitmeli ve 

randevu saatine uymalıdır.  

 

İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan 

bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır. Bu bilgilendirme içerisinde ateş, 

öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan kullanıcıların ören yerlerine 

girmemeleri uyarısı yer almalıdır.  

 

Ziyaretçi ören yerlerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren 

kolonya kullanmalıdır.  

 

Ziyaretçiler ve çalışanlar arasındaki sosyal mesafe (en az 1 metre) korunmalıdır.  

 

Ören yerlerine girmeden önce uygun şekilde maske takılmalıdır. Bu tip yerlerde ve genel 

olarak toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı 

kurallarına uyulmalıdır. Ören yerlerinin içinde ve bölümlerinde maske çıkarılmamalıdır.  

 

Çalışanlara Yönelik Önlemler  

 

Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri hususunda 

bilgilenmesi sağlanmalıdır.  

 

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen çalışanlar tıbbi maske 

takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.  

 

COVID-19 tanısı alan ve temaslısı çalışanlar il/ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık 

Bakanlığı COVID-19 Rehberindeki kurallara göre yönetilmelidir. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/  
 
Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe 

değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. Çalışan 

personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el 

antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun 

yeterlidir.  

 

Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi korumalı ve maske 

takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/ kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun 

yapıldığı kapalı alanda aynı anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.  



 

Ören yerlerinde Yemekhane Bulunması Durumunda Alınması Gereken Önlemler  


Yemekhane girişlerine el antiseptiği konulmalıdır.  

 

Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 

metre) düzenleme yapılmalıdır.  

 

Temaslı takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve 

mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da 

benzer kurallara dikkat edilmelidir.  

 

Yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalıdır.  

 

Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve 

tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan 

veren düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak vb. malzemelerin tek kullanımlık olacak 

şekilde sunulması sağlanmalıdır.  

 

Yemekhane görevlileri kişisel hijyen kurallarına uygun davranmalı ve maske takmalıdır. » 

Masada yeme ve içme dışında maske takılmalıdır.  

 

Ören yerlerinde Kapalı Alanların Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu, Havalandırılması  


Ören yerlerinde kapalı alanlar her gün düzenli olarak temizliği yapılmalıdır. Sık kullanılan 

alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.  

 

Ören yerlerinin kapalı alanlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı 

kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, bilgisayar malzemeleri) temizliğine dikkat edilmelidir. 

Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya 

yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681- 52-9) kullanılabilir. 

Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen 

bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum 

hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.  

 

Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri 

%70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.  

 

Ören yerleri kullanıcıları ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen arkasından 

%70’lik alkol ile temizlenmelidir.  

 

Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin 60ºC’de yıkanması 

önerilir.  



 

 
Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır. » Tuvaletlere tek 

kullanımlık kâğıt havlu ve tuvalet kağıdı konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları 

çalıştırılmamalıdır.  

 

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren 

sabuna gerek yoktur.  

 

Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar mümkünse fotoselli olmalıdır.  

 

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye 

boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.  

 

Klimalar ve vantilatör kullanılmamalıdır.  

 

Ören yerlerinde bulunan kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.  

 


