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BilgiIerinizi ve ve esnaf ve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.



T.C.
ANTAIYA VAriLİĞİ
İl Yaz İşleri Müdürlüğü

Say ı : 87 67 4903-249-E.1 4569
Konu : Kolonavifüs Tedbirleri

(Alışveriş Merkezleri Hk.)

Dağltım:

Gereği:

Antalya Büyükşehir Belediye BaşkanIığına
l9 İlçe Kaymakamhğına
Antalya İl Jandarma Komutanlığı

|3l0512020

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine

AlıŞveriŞ Merkezlerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 633l
saYılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak.
Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeıer ve sagüık Bakanlığının alışveriş
Merkezlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin 09.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı yazısı
çerçevesinde belirtilen usul ve esaslara uyulmasl, AVM'Ierin l1.05.2020 tarihinden ionra
faaliyetlerini, ekte gönderilen içişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğünün
l|.05.2020 tarihli ve 7809 sayılı yazısı ile Sağlık Bakanlığının ekli yazısında
belirtilen tedbirlere göre sürdürmeleri için umumi Hıfzıssıhha kanununun 2ı ve 72 nci
maddeleri uyannca gerekli kararların alınması,

I(onu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin
sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili umumi Hıfzıssıhha I(anununun 282 nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekIi adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Ali Taşkın BALABAN
Vali a.

vali yardımcısı

Ek: Y azı ve Eki (15 Sayfa)

BiIgi:

vali yardımcıianna

Anialya Özel Kalem Müdürlüğüne

'Bıı belge elektronik imzalıdır. imzall sııretinin asl\ görrnek içir, htıps: /h|ww.e-icisleri_go|-tr/EvrakDogrulama adresine
girerck ( / rcxd 5 - 2mW1, En- ] YMnHL-pzli I Trn- EhvMzdzY ) kodunu yaznlz.

Gui Bul!a]] Bayndr Malr, No:2 070]0 MuJatpaşa Ant lya
Telefon No:(242)243 9793 FaksNo:(242)248 9] 95
e_Po§a: 07vriisleriüaicislği gov,t,lnt€met Adİesi: hto]/w8.antaiva qov.trl

Bilci ign] süeynro ÇALISKAN
vğr Hğlarna Ve KonLişl€ğnaıi

Telefon No:



Antalya il Emniyet Müdürlüğüne
Antalya Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne
antalya İl Sağlık Müdürlüğüne
Antalya l lcaret ll lvludurlugune
Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları
Birliğine

*Bu belge elelfuonik imzalıdrr. imzalı suretinin asl:rj,l göİnekiçin htıDs://w\rw.e,icisleri,goLlr/EvrakDogrulana adfesjne
girerek ( / rcxd5- 2mwlEn- j YMnH],-p zt,i ITm-EhvMZ d zY ) kodlmu yazmz.

cri Bu]vaİı Bayndrİ Mall No:2 07030 Muratpaşa Antly.
Telefon No: (242)24] 9? 93 Faks No] (242)248 93 95

e-Posta: !2y9aii:!g@q!§!gi€p!ğ intmet Ad,esi: http]/,^ıw,rtalva,qo!,t /

Bilgi için] süqanan ÇALIŞKAN
V4 Haaİlama Ve KoDtişleğneın

Teldon No:



T.C.
iÇiŞLER] BAKANLIĞI

İ]ler İdaresi Genel Müdürlügü

l4 ıcelra reı!ğ @ş§@g*!
|LLER ID.A,RE§İ;;-Ği,; a; ;öĞ-0

l1/05/2020

ffi
Sayı : 89780865-153-E.7809
](onu : koronavirüs Tedbirleri

(Alışveriş Merkezleri Hk.)

İügi : Sagıık Bakanlığı'nın 09.05.2020 tarihli ve 149 sayılı yazısı.

AlıŞveriŞ Merkezlerinin |1.05.2O2O tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 633l
sayılı İş sağlığı ve Güvenliği.kanunu ve ilgili mevzuatla belirlenen kurallara ilave olarak;
Ticaret Rakanlığı ile yapılan değerlendirmeler ve sağlık BakanIığının Alışveriş
Merkezlerinde aIınması gereken önlemlere ilişkin ilgi yazısı çerçevesinde ğulması gereken
usul ve esaslar şu şekilde belirlenmiştir:

A) Genel Esaslar

1. A\rA4' ler 1 0.00-22,00 saat]eri arasında faaliyet yürütebilecektir.

2. AVM'lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez
maske kullanması zorunlu olup maske kul]anımı hususuna riayet etmeyen kişilerin
AVM'lere alınmasına müsaade ediImeyecektir. (Bu kapsamda, ozellikle AVM !alışanİarının
maskeleri nemlendikçe&irlendikçe yenileri ile değiştirilecektir.)

3. AvM'lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev
yaptıkları süre boyunca) maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucuisiperlik kuIlannıaIarı
zorunlu oIacaktır.

4. AvM'lere girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin
38'C'dan Yüksek olduğu tespit ediIen kişi/kişiler içeri alınmayarak ilgili sağIık kuruluşlarına
yönlendirilecektir.

5. A\M'ye gelen müşterilerin mümkün o]an en kısa süre içinde (içeride en fazla 3 saat
kalınabi lecektir) alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu
kapsamda, müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AvM içinde
kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarılar yapılacaktır.

6. AvM'lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçh kullanılan ortak alanlarının yant sıra

*Bu belge elektronik imzalldür. imzalü suİetinin as|lfu görmekiçin htıDs://www.e-icisleri.lov.tr/EyrakDogfulana adresine
girerek ( 5o/akm*a3pNn+-R6obsY-mB6paP-JR6+Ms8X) kodunu vazllr,z.

öY']
Kavak]ıdğe lı"fuhal6i, Aıaıi!* Bulvan, No: ] 9 ] Çanİaya./Alüaja o66s0
Telefon No: (3l2X22 42 83 Daiili: 4283 - 4285 Faks No] (3l2)4l7 93 86
e-Posta: wb^aiçislği.aov.E Inianet Adfesi: hıtDs]/fuw,icjsled ooY.lrlil]ğidafsi

Bilgi jçin: Hüsgyiı H,\NCIoĞLU
AlİuPa Birtğ Uzrra" Yardımo§

Te]efoo No]

i6t(o



restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar
kaldırılacaktır.

7.2I.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı Genelgemizde belirtilen hususlar göz önünde
bulundurularak AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar al götür ve\veya paket servis

şeklinde hizmet Verebilecektir. AVM'lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-içme katı

vb. alanlarda sipariş vermek/s ipariş in i almak üzere bekleyen müşteril€r için bir metre

aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.

8. Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı
edilme ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri

çizilecektir,

9. 16.03.2020 tarihli ve 5361 sayılı Genelgemiz kapsamında oyun alanı/merkezi,
internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş
yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden AVM'lerde
bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin verilmeyecektir.

10. Koronavirüs pandemisi süresince AVM'lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin
yapılmasına müsaade edilmeyecektir,

1 1. AVM'lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları, Bakanlığımızın
7647 sayılıı Genelgesinde yer alan kurallara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini
yürütebilecektir.

l2. AVM'lerin içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan tıireylerimiz
tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak
adına kişi/kişilerin durması gereken alanlar aralarında en az l metre mesafe olacak şekilde
yer işaretleriyle belirlenecektir.

l3. AVM ziyaretç ile rin in yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina
içerisindeki bir başka yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl
gidecekleri konusunda rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönIendirme sistemleri
kapalı tutulacaktır.

14. AVM'lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici bir süreliğine verilmeyecek,
mescitler ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacaktır,

B) AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı

Sosyal mesafe kuralını korumak, salgının yayılmasını önlemek için AVM'lere /AVM
içinde bulunan iş yerlerine müşteri kabulü aşağıda yer verilen şekilde olacaktır:

1. AVM'lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici odası,
idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabu1 edilmeyen alanlar
*Bu belge eleldıonik irnzalıdr. imza], suretinin asllnl görmekiçin htlDs://ü,w\a-e-ic| adresifle
gir€İek ( 50/akm-a3pNn+-R6obsY-mB6paP-JR6+Ms8X) kodrınu yazınız.

Kav.İlıdde Malta!6i, Atatü* Bıjl@, No| l9l Ç!*ayalA!ka.'a 066E0
Telefon No: (312)422 42 83 Dat]ili: 428J - 4285 Faks No] (3|2Y|193 86

s-Posta: şuojgi§lgligqY§ internet Adre§: !!9§J!!44!-içi§!E!ig9!_El!9ti&§ı

BiIgi için: Hi§ğ,iD rüANcIoĞLU
AvlPa Birtği Uhan Yİrdmro§

Telef.n No]



çtkarıldıktan sonra aktif müşt eri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda l0 m2 ye
bir kişi.olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir. (Örneğin; 1.000 ;.'lik toplam akiif
müşteri kabul edilebilecek alanı bulunan bir AvM'de aynı anda en faz|a l ob mtişıeri
bu lunabilec ektir.)

_ 2. AvM'de faaliyet yürüten her bir iş yeri toplam satış alanına (depo ve yönetici odası
hariç, kalan deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahiü 8 ml'ye l kişi dıışecek
şekilde müşteri kabuI edebilecektir. (örneğin; 32 m» lik bir iş yerinde topıu. İ tşı
bulunabilecektir.)

3. Belediye imar müdürlükleri tarafından AVM'lerin onaylı mimari projeleri esas
alınarak; AVM'nin aktif kullanım alanında aynı anda buiunabileceİ< mtişteri sayısİile her bir
iş yeri için aynı anda bulunabiiecek kişi sayısı Genelgenin B bölümü 1ve2 ncimaddelerine
göre ayrı ayrı belirlenerek resmi yazı i]e AvM yönetimine tebliğ edilecek ve her türlü
iletişim kanalı ile müşteriIere duyurulacaktır.

4. AVM yönetimince, AVM'ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısı,
herkes tarafından gönilebilecek bir şekilde (AvM girişlerine pankart şeklinde) asılacak ve
AVM'lerin intemet sayfalarında bu bilgiye yer verilecektir.

5. AvM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek
müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela ası lacak4<onu]acaktır.

6. AvM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak,
AvM'ye giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulacak, içerideki müşteri sayısı maksimum
sayıya ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Ayrıca giriş
kapılarında oluşabilecek o1ası yoğunluğu önleyebiImek adına sosyal mesafeyi beıirten ve en
az bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi
yapılması sağlanacaktır.

7. AvM'ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temaslnı engellemek için tedbir
a[ınacak, müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapmas1
sağlanacak, bu amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılacaktır.

C) Temizlik/Ilijyen KuraIları

l. kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AvM içerisinde ve iş yerlerinin
girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.

2. Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya sağlık Örgütü,
Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol
ve korunma Merkezleri) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin
(dezenfektan tüneli vb. uygulamalar) AVM'lerde kul]anımına izin verilmeyecektir,

*Bu belge elekkonik imzahdır, imzalı suretinin aslı:,ı göfi,|ekiçin httDs://w,ı\a.e-icisleri,gov.ır/EvakDogrulaüa adfesine
girerek ( 5olakm-a3pNn+-R6obsY-tİıB6paP-JR6+Ms8x) kodunu yaz_rıüz.

Kavakİdğ. Mahauesj, Aıntiırİ Büvan, No: l 9 ı ÇankayrAJıİm 06680
Telefo! No: (312)422 42 83 DüiIi: 4283 _ 4285 Fak§ No: (3l2A11 93 86
ğPosıa: svb@icisleri.mv.E lnüğİct Adresi: hnDsj//]ı1w ici§eri gov E/il]e.idalEsi

Bilgi için: H0sğyn liANcro6LU
AlTupa Biniğ Uznan Ya.dmğ§

Telef.n No,



3. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin
bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir
temizlenecek ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanacaktır.

4. AVM'de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük
olarak su ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon
ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) temizliğine ayrlta dikkat edilecektir. Bu kapsamda,
dezenfeksiyon işlemini sağlamak üzere gerekli dezenfektan maddeIerinin kullanımı
sağlanacaktır.

5. AVM'lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan
kullanılacak ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler
asılacaktır.

6. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak.
bunların yerini tek kullanımlık kağıt havlu alacaktır.

7. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek
adına muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacaktır.

8. Tuvaletlerin ana girişiçıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için geı ıken
sistem en kısa zamanda kurulacaktrr.

9. İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri
dezenfektan maddelerle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.

10. İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgdhı ve ödeme terminali
(pos cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir.

11. AVM'lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz
tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka
usulünce temizlenece[</dezenfekte ğdilecektir.

12. AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM
noktas ı/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulacak, müşterilerin ATM'lere temas
etmeden önce e1 dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlatına uyarıcı
afişler asılacaktır. Ayrıca ATM'lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı
temizlenecek/dezenfekte edilecektir.

D) AVM'lerde Ortam Havaland ırmasına İlişkin Kurallar

1. AVM'lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak,
havalandırma işlemi %l00 dış ortam havası ile sağlanacaktır.

2. AVM'lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacaktır.
*Bu beige elel:tronik imzalıdıİ, imzalü suretinin asllJ:.l görfoekiçin hüıDs:/hrlıJ|r.e-icisleri-gol}]1E!t4kDagü!!g4aadresine
gir€rek ( 5olakm-a3pNn+-R6obsY-mB6paP-JR6+MsBx) kodunu yaznız.

BiIğ için: Hlrsğyjn HANCIoĞLU
A!,upa Biİüğ Uaı& Yğdımos

Telefm Nol

Kavak]ıdğc Ma}tallesi, Atağlrk Bulvo, No:l9l ÇankayrAnkra 06680

Te]efon No: (3l2}a22 42 83 Dahjli] 4283 _ 4285 Faks No: (3l2)4l' 93 86

e_Posla: svh@icislği mv tİ tnEme! Adrcsi] hıtDs://$/w icislei qov tr/iueridaresi



3. Merkezi havalandııma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacaktır.

4. Havalandırma işlemi bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülecektir,

5. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli olarak
yapılacak, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında
A\M personeii N95,GFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift kat
PoŞetlenmek suretiYle atılacaktır. Ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının
kısaltılması da bu noktada önem taşımaktadır.

6. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalardan insan geçişi engellenecektir.

E) A\M'deki İş YerIerinin Çalışma KuraIları

1. İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulacak ve
doluluk durumu belirli aralık]arla kontrol edilecektir.

2. Bu Genelgenin B bölümünün 2 nci maddesi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda
müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engeIlemek üzere giriş kapısının heı iki
tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik
duba vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulması sağlanacak ya da iş yerlerince bu'amaca
hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulacaktır.

3. İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zem in işaretlemesinin yapıIması
sağlanacaktır.

4. AvM içinde bulunan iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak
kurallara da ayrıca uyacaktır.

5, Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiği özellikle
hatırlatılacaktıt.

6, Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla
10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak
sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecektir.

7. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş
yerlerinde deneme kabinleri bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve
dönüşümlü olarak kullanılacaktır.(Örneğin; i]k seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numarah
kabinlerin kullanılması gibi,)

8, Denenen Ürünlere [Jltraviyole Işını Uygulanmasz işleminin; Avrupa Hastalık
önleme ve kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Ğvletleri Hastalık kontrol ve korunma
*Bu belge elektıonik imzaltdür. imzalı sı.ıretinin aslir.l görrnekiçin hılps://www.e-icisleri.gov.tr/EvfakDogrülama adreslrğ
girerek (5olakn-a3pNn+-R6obsY-mB6paP-JR6+Ms8x ) kodunu yazııız,

Kaldddğe Malıa]l6i, At2tijİk Bırvan, No: I 9l Ç2rüayrAnİffi 06680
Telefon No:(J]2X22 42 83 Dahili: 4283 .428J Fak Noj (3121ı|193 86
ğPoİa: sJh@icis]eri. gov t, lntğneı Adre§ı: httos]/www ici§leli Pov ıI/ille.idaresi

Bilgj için: Hilscyin HANCIOĞLU
Anpa Birljğ Uznan Yddtmğ§

Te]efon No:



Merkezlerince insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde
bulundurulacak ve iş yerlerinde adı geçen işlem kesinlikle uygulanmayacaktır.

9. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün
tanıtümlarl (özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmayacak, deneme amaçlı ürünlerin
doğrudan müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecek, bu ürünIerin yalnızca
çalışanlar vasıtası ile kullanılması/denenmesi (deneme/tester parftim vb.) sağlanacaktır.

10. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az l metre
mesafe o1acak şekilde yer işaretlemesi yapılacaktır.

1l. Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün
olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanacaktır.

F) cahsanlara yönelik Önlemler

AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat
gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;

1. AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı
olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgının tüm etkileri göz önüne alınarak risk
altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım

şekli ve sistematiği, koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari
yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı
uzmanlnln da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit

değerlendirmesi yapılacak veya yaptırılacaktır.

2. Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme/ekipmanlar işyerleri
tarafından sağlanacaktır.

3. COVİD-19 tanlsı alan ya da COVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren
personelin en az l4 gün çalıştırılmamas1 esaslna riayet edilecektir.

4. Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısl, nefes darlığı vb. hastahk
semptomlan olanlar ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilecektir.

5. AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD-19 virüsünün bulaşma

şekli, etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması,
maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi ha]inde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması
esnasında ise el temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimler
veri Iecevverdiri lecekir.

6. Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takıIması
kuralına riayet etmesi sağlanacaktır.

*Bubelgeelektıonikimzalıdr'imzalısuretininaslıoıgörmekjçin@adresiıe
girerek ( 5olakr.ı-a3pNn+-R6obsY-mB6paP-JR6+MsBX) kodrınu yazınız.
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2. koronavirüs sorum]usu/sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınmas1 gereken
tedbirler baŞta olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetleyecek, aksaklıkIarı gideĞcek ve
varsa almması gereken ilave tedbirler konusunda AvM y<ıneiimini bilgilendireceilerdir.

3. koronavirüs sorumlusu/sorum iuları tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve
temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günIük jınetim
Çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt alİına alınacakır.
AvM'de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları,
koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenlir hakı<ında İeorik/pratik
eğitimler verilecektir.

7, AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklindedağıtılacak, kumanya sunumları tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, taşıı<, baraak
vb.) yapılacaktır.

G) Denetim ve Eğitim Kuralları

1. AvM yönetimlerince, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyulup
uyulmadığı takip edilecek, denetlçnecek ve tespit edilen uygunsuzlukIarın giderılmesi
sağlanacaktır. Bu amaçla her AVM için Koronavirüs Tedbirleri Soru m lusu/Sorum IuIarı
be]irlenecektir.

4. valiliklerce, içinde halk sağlığı uzmanı ve makine mühendisinin bulunacağı beş
kişilik bir komisyon oluşturulacak ve bu komisyon tarafından AvM'lerin, koronaviıüs ile
mücadele kapsamında beliıIenen kurallara riayet edip/etmediklerinin denetlenmesi (haftada
en azbir kez olmak üzere) sağlanacaktır.

Bu kapsamda;
Valilik4(aYmakamlıklarımızca AVM'lerin 1 l .05.2020 tarihinden sonra faaliyetlerini

Yukarıda belirtilen kurallar ve Sağlık Bakanlığının ilgi yazısı ekinde gönderilen tedbirlere
göre sürdürmeleri için umumi Hıfzıssıhha kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca
gerekli kararların alınması,

Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere
uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin
sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili umumi Hıfzıssıhha l(anununun 282 nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri
gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk ceza kanununun
195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda;

Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

*Bu belge elektronik imzalıdlr, imza]] suretinin aSlL Eöfinek için hltDs,,//\|ww,e-icisleri,gov.h/EyrakDogrulafua adfeŞinç
girerek ( 5olakın-a3pNn+-R6obsY-mB6paP-JR6+Ms8X) kodunu yazn]z.
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Biügi için: Htsğyin HANclooLU
Alrupa Bğtjği Uznan YeönEsı

Teleibn No]



Ek: İlgi Yazı Ekinde Gönderilen Önlemlere İüişkin Plan (7 sayfa)

Dağıüm:

Gereğ:

81 iL VALİLİĞNE
EMNİ\TT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINA

Bilgi:

CUMHrRBAŞKANLIĞINA
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLiK
BAKANLIĞINA
SAĞLIK BAKANLIĞINA
TİCARET BAKANLIĞINA

*Bu belge elektroni]< iİnzalıdrı, imzaIı suretinin as|n1 göffrrekiçin hltos://www.e-icislefi.4oy.tf/EvrakDogrılafia adresine

giİerek ( 5olakn-a3pNn+-R6obsY-mB6paP-JR6+Ms8X) kodunu yazınız.
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COVID-rg
AVM ve lVlvl İçinaeki İş Yerlerinde
Alınacak önlemter

T.c. sAĞLlK BAKANLlĞt
Günceılenİüıe Taİihi] O9.05,2O2O

AVM'de ve AVM'deki iş yerlerinde görünür yerlere CoVlD-ıg önLemLeri iLe ilgili afişl"er
(eL yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kural.Lar) asılma[ıdır.
AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde eL antiseptiği
bu[unduruLmalıdır, AVM girişLerinde buLunan hava perdeleri ça[ışıyorsa kapatılmaLıdır.
CoVlD-19 için AVM'Lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi (dezenfektan
tüneli vb uygulamalar) yapıLmamalıdır Dünyadaki sağLık otoriteleri (Dünya Sağtık
Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri
Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işLem toksik etkiLeri
nedeniyle insan sağLığına zarar[ı oLabi[ir.

AVM Giriş - Çıkış Kapıları ve Genel A[anlara Yönei.ik Öneriler

» Giriş ve çıkışlar kişiLerin birbirleriyLe temasını engelleyecek şeki[de
düzen Lenme[id iı

>> Giriş ve çıkışLar için zeminde tek yönLü gidiş-geliş işaretleri konulma[ıdır,

» AVM'de oLabiLdiğince fazla sayıda giriş kapısı açıLmaLıdır

» AVM'deki kiŞi saYısı her ıo metrekareye bir kişi oLacak şekiLde sınırlandırıLmalıdır,

>> AVM'den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin veriLmeLidir,

» AVM'ye girişte tıbbi,zbez maske takılmaLı ve maskesi olmayanLar içeri
aLınmama[ıdır,

>> Girişte ateş ö[çümü yapıLmaLıdır. Ateşi 38 oC'dan yüksek oLanLar içeri a[ınmama[ı,
sağLık kuruLuşuna gitmesi istenmelidir.

» AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1metre, 3-4 adım)
uyuLmaLı, glrişlerde kişiLer sıra iLe içeriye alınmalı ve sırada duruLması gereken
alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyl.e
beLirLen meIidir.

>> MüşteriLer anonslar ya da vldeolarla COVID-rg kapsamında AVM' de uyuLması
gereken kura[[ar konusunda biLgiLendiriLmeLidir, Bu anonsLarda AVM ziyaretinin
3 saatten uzun o|mamasI ve grup halinde dolaşıLmaması önerilerine de yer
veriLmeLidir.

>> Yemek katındaki her türlü masa ve sandaLyenin kullanılması engellenmelidir,

» COV|D-19 bu|aşma riskini artıracağından aşağıdakiLer yapıLmamaLıdır:

>> Konser ve gösteri gibi toplu etkinLikler
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>> Promosyon uyguLamaLarı

>> Broşür dağıtımı

>> Dinlenme alanLarının kuLI.anımı

» Çocuk ya da diğer yaş gruplanna yönelik oyun alan[arı ve sinemaların

ku[[anım ı

>> Mescitlerin kutlanımı

» Oto yıkama hizmeti

» vale hizmeti

>> GeneL a[anLarda yemek ve diğer gıda[ann tüketimi

» Tekerlekli sanda|ye kuL[anımı

» Sigara içme a|anı kullanımı

>> Mama sanda[yesi kuLLanımı

>> Bebek arabası kiraLanması vb. durum[ar

>> AsansörLerjn kuLlanımı sınırLandırı[maLı, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin

binmesine izin veriLmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtiLmelidir. Asansör

içerisinde sosyaI mesafeyi korumak amacıyla kişiLerin durması gereken a|an[ar,

araLarında en az 1 metre mesafe olacak şekiLde yer işaretleriyle belirtenmeLidir.

>> Yürüyen merdivenLerin bantLarı ve diğer ortak alanların kapı ko[[an, tırabzanlar,

asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az üç kez temizlik ve

dezenfeksiyonu sağ[anmaLıdır.

>> Tuvaletlere eLyıkama ve maske kullanımı ile iLgiLi afişLer ası|malıdır.

>> TuvaLetlerde eL kurutma makineleri kuLLanıLmamaLıdır. Tek ku[[anımLık kağıt havlu

sistemine geçiLmeLidir.

>> TuvaLetlerde sıvı sabun buLunduruLmaLı ve devam|ıLığı sağlanmaLıdır.

>> Tuvaletlerdeki su ve sabunLar mümkünse fotoselli olmaLıdır.

>> TuvaLet alanLarına giriş kapıLarının elle tutularak açıLması en9ell.enmeli, kapı

yerine mümkünse mühendislik uygu[ama[arıyLa mahremiyet sağtayacak geçiş

sağ LanmaLıdır,

AVM'lerde ortam havalandırmasına yönelik önlemler

>> AVM'lerin etkin şekitde ve dış ortamdan havalandırması sağLanmalıdır,

HavaLandırma sisteminin fi LtreLerinin kontroLLerive değişimteridüzenIiyapı[ma[ıdır,

FiLtre değişimi aerosol o|uşturacak işLem kabul ediLdiğinden bu işLem sırasında

persone[ Ng5,/FFPz maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği kuL[anmalı, çıkarıLan
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fittre Çift poşet[enerek atı[maLıdır, KLima santraL[erinin normaItemizlik periyot1an
kısa[tı[ma[ıdır.

>> Merkezi havalandlrma sıstemleri dışındaki klima sistemI"eri kutlanlLmama[ıdır.

>> Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürüLmel|, daha az
hava miKarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam
ettiriLme[idir.

» Kirli hava çıkışının yapıtdığı yerlerden insan geçişi engeL[enmeLidir.

» AVM'de teknik olarak gerekli oLan asgari hava sirküLasyonu sağ[anma[ıdır.

AVM'deki İş Yerlerine Yönetik Öneri[er

» İş yeri çaLışan[arı maske takma[ıdır.

» İşYerigirişindeve kasaLarda (ödeme noktaLarında)eLantiseptiğibuLunduruLmal.ıdır,

E[ antiseptiğinin doLuLuk durumu belirli ara[ıklarla kontrot edilmeli, üzerine
ekleme yapıLmama[ı ve boşalanı yenisi i[e değiştiri[meLidir.

» İş yeri içerisinde ka[abaLık o[uşmasını engeltemek için, dış kapıya içeriye
girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı./engelleyici koyulmalıdır. Bu, kapının
her iki tarafından tutturuLarak asılabilecek basit bir kırmızı renkli kordon ya da
şerit olabi[eceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabjLir.

» MüşteriLerin iş yerine tek başLanna girmeleri sağ[anmaLıdıı

>, İş yerine 8 metrekareye ı kişi düşecek şekilde müşteri a[ınma[ıdır (Ör, 3z
metrekarelik bir dükkönda z çalışan varsa z de müşteri aLınabiLir).

» İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağLamak üzere kalabalık
oLuşmasını engeLleyecek önLemLer aLınmaLıdır, Gereken yerlerde zemine
ara[arında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştiritmelidir,

>> Deneme kabin[eri mümkün oLduğu kadar kuL[anıLmamaLı, içeride kaLma

süresi sınırlandınLma[ı (ıo dakikayı geçmemeli), maskeler çıkarılmamalı ve
her müşteriden sonra kabln hava LandırıLarak sık kullanıLan yüzeyler uygun

şeki[de temizLenmeLidir. KabinLer kuLLanıLmadığı zaman[arda kapı,/perde[er
açık blrakılmalı ve havalandırmanın sürdürüLmesi sağLanmalıdır. İkiden fazla
deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabin Leri birer atlayarak ve dönüşüm Lü

kul[anı[ma[ıdır (ör, ilk seferde 1,3,5, ikinci seferde 2,4,6 gibi).

,, Denenen ürünLere Ultraviyole ışınları uyguLanmamaLıdır. Avrupa Hasta[ık KontroI
ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma
Merkezi tarafından öneriLmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.

>> Kozmetik ürünler ve parfümLerin deneme amacıyla ku[[anımı engellenmetidir.

>> Kasa önünde sıra beklerken duruLması gereken yerlere, araLarında en az 1metre



mesafe o[acak şekiLde yer işaretl"eri yerteŞtiri[meLidir.

Mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınıLma[ı, kartla temassız ödeme tercih

editmelidir,

Mal, Kabu|. Alantarına Yönetik Öneri[er

Gene[ olarak COV|D-19 virüslerinin cansız yüzeylerde bulunabileceği gösterilmiş

olmakla birlikte hastalık oluşturacak miktarda bulunmaması nedeniyte paket veya

kargo ile buLaş beklenmemektedir. Dunya SağLık Orgütü ve Avrupa Hastalık Korunma

ve Kontrol Merkezi gibi sağLık kuruluşLarının da bu konuda kısıtlaması yoktur. Esas

bulaş yolu virüsü taşıyan kişi iLe yakın temastır, bununla birlikte hasta kişinin solunum

parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunma ve sonrasında yüze dokunma ile butaş

ihtimali olduğundan eL hijyenine dikkat ediLmelidir,

» Ma| Kabul Bö[ümünde el antiseptiği bu[unduruLmaLıdır,

» Ma| kabuLü yapı[an yerLerde görevli personeL dışındaki kişiter buLunmamalıdır.

>> Bu aLqnLarda çaLışan personeL sayısı mümkünse azaltüLmatıdır. Personelin sosyal

mesafe kuralına (en az ı metre) uymaları sağLanmalıdır.

>> Görevli personeL maske takmaLıdır,

» Ma[ Kabul BöLümünde kargo malzemeleri ve insanlar üzerine dezenfektan

püsküriütmemelidir. Dünyadaki sağLık otoriteLeri (Dünya SağLık Örgütü, Avrupa

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Amerika Bir[eşik Devletleri Hastalık

Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işLem toksik etkileri

nedeniyle insan sağ[ığına zararLı olabil.ir,

Müşteritere'/önetik Öneriter

>> AVM içerisinde COVID-rg kapsamında a[ınan kurallara uyu[malıdır,

» Diğer müşteriler ve çalışanlar ile sosyal mesafe kuraltarına (en azı metre, 3-4

adım) dikkat edil.meLidir.

>> Tıbbı/bez maske ku Ll.anıLmaLıdır,

>> AVM içerisinde bulunan berber veya güzetlik salonlarını kullanacak kişiler,

"Berber, Kuaför ve GüzeLI.ik SaLonLarında ALınması Gereken ÖnLemLer"

kapsamındaki kuraLLara uyma[ıdır.

» İşyeri içinde mecbur kaLmadıkça yüzeylere dokunuLmamaLıdır, DokunuLduğunda

eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşıLamıyorsa eL antiseptiği

kuLLan ıLmaLıdır.

>> Sık dokunuLması mümkün oLan yüzeylerin farkında oLunmaLı, buraLara dokunmak
gerekirse, sonrasında eller su ve sabunLa yıkanmalı, su ve sabuna uLaşıLamıyorsa

eL antiseptiği ku[LanıLmaLıdır.



Personeli Korumaya Yönel.ik Ön[eml.er

» covlD-19 belirtiLeri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi
belirtileri olan), CoVlD-ı9 tanısı aLan ya da CoVlD-ı9 temaslı olan personel en
az ı4 gün ça[ıştırıLmama[ıdı r,

>> Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi
belirtileri olanLara tıbbi maske takıLarak jzoLe edilmeLi, iLgi[i sağLık birimine
yönLendiriLmeLidiı

>> Persone[ vardiyaLı çaLıştınLarak ça[ışma ortamında aynı anda az sayıda personelin
buLunması sağ[anma[ıdır,

>> Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması, maske
nemLendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağLanmaLıdır, yeni maske takı[ırken
eller eL antiseptiği iLe temizlenmeLidir.

>> Personelin dinLenme alanlarında en az ı metrelik sosyal mesafenin korunması
ve maske takılmasının sürdürüLmesi sağlanmalıdır. AVM ve işyerlerinde görev
yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde verilmeli, AVM yönetimi bunu
organize etmeLid jr,

>> Yemekler toplu halde yenmemelidiı Yemek yerken ya da çay,/kahve içil-irken,
maske çıkarılacağü içjn kişiLer arasl en az 1 mgtrq sosyal mesafenin korunması
sağ[anma[ıdır,

» ÇaLışan personelin e[ hılyenine dikkat etmeleri sağLanma[ıdır. EL hijyenini
sağlamak için, el'ler en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanma[ı, su ve
sabunun olmadığı durumLarda el, antiseptiği kullanıLma[ıdır. Antiseptik içeren
sabun ku[[anmaya gerek yoktur, normaL sabun yeterlidir,

Güvenlik Görevliterini Korumaya Yönel.ik Önlem[er

AVM güvenlik görevliLeri, COV|D-19 açısından düşük ve orta riskti a[anLarda

çaLışmaktadır.

ı. Bir metreden uzak temas (Düşük riskl.i çahşma a[anı)

Güvenlik görevliLerinin yüz yüze temas olasıLığını azaltmak için camLı kabinterde
bul.unmaları öneri[ir, BöyLe bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanl,arla güvenLik görevlileri
arasında en azl metre mesafeyisağLayacak şekiLde düzen Leme yapıl.maLıdır, ı metreden
uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterlidir,

2, Bir metreden yakın temas (Orta riskli çalışma a[anı)

Üst araması yapıLacaksa ı metreden yakın temas olasıtığı vardır, Aşağıdaki kişisel
koruyucu ekipman[arı kuL[anması sağLanmaLıdır,

Tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanıLmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özel"dir.



Vücut salgıtanyta gözle görüLür bir kirlenme olasıLığı yoksa eLdiven kullanıLmamalıdlr.

El" hijyeni sağ[anma[ıdır,

» Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir.

Önce maske sonra gözlük,/yüz koruyucu takıLır, çıkarılırken önce gözlük/yüz

koruyucu ve en son maske çıkarıLtr,

>> Yukarıda kuLlanıLması gerektiği beLirtiLen ekipmanLar, görevlinin aktif olarak

görevini yaptığı süre boyunca kesintisiz oLarak ku[LanıLmaLıdır. Maskeler

nemlendikçe ve kirlendikçe yeniieri ile değiştiritmeLidir.

» KişiseL koruyucu ekipmanLann giyiLmesi ve çıkartıLması sonrasında her seferinde

uygun e[ hijyeni sağtanmalıdır. ELLer en az 2a saniye su ve sabunla yıkanmalı

veya eL antiseptiği ku LLanıLma[ıdır,

» E[divenin doğru kul"LanıLması sağLanmaLldır. DeğiştlriLmeyen eLdivenler mikrobik

kirtenmeye yol açacağından çevreye dokunmamaya ve eL hijyenine özen

gösteritmeI'idir.

>> Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.)

kullanıLan maske ve eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek

atılma[ıdır. Gözlük/yüz koruyucu bir sonraki kuLLanıma hazır[ık için %7O'tik aLkoLte

temizLenme[idir,

>> Görev yerine dönüLürken yeni maske ve eldiven kultanıLmaLıdır.

Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

,, İş yeri temizliği günLük oLarak yapıLmal.ı ve havaLandırıLmaLıdır. Sık ku[LanıLan

aLanLar daha sık temizLenmeLi ve hava[andırı[maLıdır,

>> İş yerlerinin temizLiğinde öze|Likte sık dokunuLan yüzeyLerin (kapı kollan, telefon

ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve

deterjanla temiztik sonrası dezenfeksiyon için 1./1oo sulandırılmış (5 Litre suya

yanm küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum

hipokLorit Cas No:7681-52-9) kullanı[abil"ir. Tuva|et temizLiği içİn 1/1o suLandlrlLmlş

çamaşır suyu (Sodyum hipoktorit Cas No: 7687,52-9) ku[[anıLma[ıdır,

» K[or biLeşiklerinin uygun olmadığı biLgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz

yüzeyteri %7o'Lik aLkotLe siLinerek dezenfeksiyon sağLanma[ıdır.

>) Çalışma tezgöhları düzen[i olarak temizlenmeli ve %7o'Lik alkol iLe dezenfekte

ediLmeLidir,

>> Müşteriler ödeme terminalini kuLLanırve dokunurlarsa hemen sonrasında %7o'Lik

a[ko[ iLe temizlen meLid ir,

>> Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağLanmalıdır,

aj



Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenLerini çıkanp iş yerindeki çöpe
atması, yıkanabi[ir bez maske kuLLandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerinien az
zo saniye boyunca su ve sabun[a yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durum[arda
eL antiseptiği kuLLanması sağLanma[ldlr,
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