
Açık büfe sunumda servis personel tarafından yapılır
ve araya pleksiglas veya benzeri bariyer yapılır.
Tek kullanımlık tuzluk, baharatlık vb. tercih edilir veya
masa üzerindeki ortak kullanım ürünleri (baharatlık vb.)
her müșteri sonrası değiștirilerek dezenfekte edilir.
Bulașı riski yüksek olduğu için yoğun çoklu el
temasının olduğu materyaller (oyun tașları vb.)
kullanılmaz.
Oturma düzeni ve sosyal mesafenin korunamayacağı
toplantı, eğlence vb. toplu organizasyonlar
düzenlenmez. 
Ödeme cihazları her müşteri temasından sonra
%70’lik alkolle dezenfekte edilir. Temassız ödeme
teșvik edilir.
Günlük temizlik yapılır. Sık dokunulan yüzeyler (kapı
kolları, tezgâh üstleri vb.) sık aralıklarla silinir.
İș yeri sık aralıklarla Tuvalet alanlarına giriș kapıları
otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa
tuvalet alanına giriș kapılarının kolları çok sık
dezenfekte edilir, havalandırılır.
Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar,
lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları
sık sık temizlenir, dezenfekte edilir.
Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve
görünür șekilde asılır. Tuvaletlerde devamlı sıvı
sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulur. El
kurutma fanları kullanıma kapatılır. Tek kullanımlık
kâğıt havlular kullanılır. Tuvaletlerde hijyen
bilgilendirme ve uyarı afișleri bulunur.
Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde
yayınladığı geniș rehberde tanımlandığı șekilde
uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

RESTORAN, LOKANTA, KAFE, PASTANE VB. YEME İÇME YERLERİ İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz müșteri içeri alınmaz. Müșteriler yeme-
içme faaliyetleri dıșında maske takar.
Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması
zorunludur.
İș yeri girișinde %70 alkollü el antiseptiği veya
kolonya bulundurulur.
Personelin maske kullanması zorunludur.
Personel sık aralıkla el hijyenini sağlar.
Hasta ve hastalık belirtisi gösteren, izolasyonda
bulunması gereken personel çalıştırılamaz.
Valeler eldiven kullanmaz. Her araç teslim alma ve
teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun
antiseptik ile temizler.
Valeler araçlara maskesiz binemez.
İș yeri giriș-çıkıșlarında ve bütün alanlarda sosyal
mesafe kuralları uygulanır. Sıra ve yoğunluk
olabilecek alanlarda (WC önleri, ödeme noktaları,
asansörler vb.) zemin üzerinde 1,5 metre ara ile
işaretler bulunur.
İş yerinde bulunabilecek kişi sayısı oturma düzeni
kurallarına göre belirlenir. İș yeri metrekare ve
kapasite bilgisi iș yeri girișine asılır.
Genel kullanım alanları, masalar ve lavabo
önlerinde el antiseptikleri bulundurulur.
Masalar arası mesafe her yönden 1,5 metre,
sandalyeler arası mesafe 60 cm olmalıdır. Masa
birleștirmesi yapıldığı durumda diğer masalarla 1,5
metre mesafe korunur. Aile ve çocuklarda oturma
mesafesi aranmaz.
Masaların sadece iki yönü kullanılır. Masaların yan
taraflarına oturma düzeni yapılmaz.
Eni 70 cm’den küçük masalarda karșılıklı oturma
mesafesini artırmak için iki masa birleștirilir veya
karșılıklı çapraz oturma sağlanır. Masa kuralları
dörtgen veya daire tüm masalar için geçerlidir.
Yan yana tek kișilik oturma düzeni olan bar masası
şeklindeki masalarda sandalyeler arası mesafe 1
metre olacak șekilde düzenlenir. Personel ile
müșterinin doğrudan yüz yüze kaldığı bar masaları
kullanılıyorsa müșteri ile personel arasındaki
mesafe en az 1 metre olmalıdır. Bu alanda çalışan 
 personel tıbbi maske ve yüz koruyucu siperlik
kullanır.
Her müşteri grubu sonrasında masalar
dezenfektanlı bezle (sabunlu, alkollü veya uygun
dezenfektan ürünüyle) silinerek dezenfekte edilir.
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Spor etkinliği alet ve araçlarının kullanımı sonrasında her
türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla
temizlenmeli sık dokunulan yüzeyler dezenfekte
edilmelidir.
Deniz parașütü vb. bireysel su sporları etkinliklerinde
çalıșanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kiși
alınır.
Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyetlerinde
kullanılan tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri
ekipmanların faaliyet süresince sadece bir kiși tarafından
kullanılması ve kullanıldıktan sonra dezenfekte edilmesi
sağlanır.
Plaj ve yüzme alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması
gereken kuralları ve tedbirleri içeren afișler görünür
yerlere yerleștirilmelidir.
Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine
çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș
kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.
Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar,
musluk ve batarya bașlıkları, kapı kolları sık sık
temizlenerek dezenfekte edilir.
Tuvalet girișlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afișler
asılır. 
Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve
görünür șekilde asılır.
Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt
havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları
kullanılmaz.
Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde
yayınladığı geniș rehberde tanımlandığı șekilde uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

PLAJLAR VE YÜZME ALANLARI İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Maskesiz misafir plajlara alınmaz. Plaj ve yüzme alanlarında
misafir ve çalıșan herkesin maskeli olması zorunludur.
Plaj ve yüzme alanında tüm ișleyișten sorumlu en az bir
personel sürekli olarak bulundurulur.
Her misafirin plaja girişte el hijyeni sağlaması zorunludur.
Plaj girișinde ve uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulur. 
Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri
olan ve vaka temaslı personel çalıștırılamaz. Bu belirtileri
gösteren misafirler plaj ve yüzme alanlarını kullanamaz.
Plaj ve yüzme alanında kişiler arasındaki sosyal mesafe en
az 1,5 metre olacak șekilde önlemler alınır.
Şezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre olarak ayarlanır.
Gölgelikler arası mesafe șezlonglar arası mesafeye uygun
olacak șekilde düzenlenir.
Plaj ve yüzme alanlarının kapasitesi 4 metrekareye bir kiși
olacak șekilde belirlenir.
Localarda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak
düzenleme yapılır. Loca alanlarında 2 metrekareye bir kiși
olacak șekilde kapasite belirlenir.
Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler veya
otellerde aynı odada konaklayan misafirler bir arada
bulunabilir.
Plaj alanında kalabalık olușmasını engellemek için, sosyal
mesafe ve büyüklüğe göre kapasite belirlenir. Kapasite bilgisi
plaj girișine asılır. Kapasiteden fazla misafirin alanı
kullanmaması için önlem alınır.
Şezlongların üzerinde kumaș minder kullanılmaz.
Yıkanabilir/ silinebilir minderler kullanılması durumunda
misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.
Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye dikkat
edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.
Kișilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması
teșvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların
poșetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi
sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanır.
İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve
dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulașılabilecek
șekilde el antiseptiği bulundurulur.
Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda T.C.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19
Kapsamında Kafe ve Restoranlarda Alınması Gereken
Önlemlere göre faaliyet gösterir.
Grup aktiviteleri yapılmaz. Su sporu aktiviteleri bireysel
olarak veya ailede eșler ve çocuklar ile birlikte yapabilir.
Otellerde oda numarası üzerinden rezervasyon ve takibinin
yapılması kaydıyla aynı odada kalanlar birlikte spor yapabilir.
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Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda T.C.
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19
Kapsamında Kafe ve Restoranlarda Alınması Gereken
Önlemlere göre faaliyet gösterir.
Tuvalet eğitimini tamamlamamıș (dıșkı kontrolü
olmayan), bez kullanan veya ishal belirtileri olan bebek/
çocuklar bu alanlara alınmamalıdır.
Çocukların sosyal mesafeyi korumaları zor olacağından
bu alanlar ebeveyn gözetiminde kullanır.
Bu alanların genel temizliği her gün su ve deterjanla
düzenli olarak yapılır. Toz çıkaran süpürme veya yüksek
basınçlı su veya kimyasal püskürtme ișlemleri
uygulanmaz.
Havuz alanlarında COVID-19 ile ilgili uyulması gereken
kuralları ve tedbirleri içeren afișler görünür yerlere
yerleștirilmelidir.
Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine
çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş
kapılarının kolları çok sık dezenfekte edilir.
Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuvarlar, lavabolar,
musluk ve batarya bașlıkları, kapı kolları sık sık
temizlenerek dezenfekte edilir.
Tuvalet girișlerine el hijyeni ve el yıkama ile ilgili afișler
asılır.
Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilir ve
görünür șekilde asılır.
Tuvaletlerde devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt
havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları
kullanılmaz.
Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde
yayınladığı geniș rehberde tanımlandığı șekilde
uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

AÇIK VE KAPALI HAVUZLAR İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Havuz alanına girişte ateș ölçümleri yapılır. Ateși 38
derecenin üzerindekiler, öksürük, burun akıntısı, nefes
darlığı gibi belirtileri olanlar havuzu kullanamaz.
Havuzlarda ișleyișten sorumlu bir personel belirlenir.
Havuz alanlarının kapasitesi 4 metrekareye bir kiși olacak
șekilde belirlenir.
Havuz alanı içinde sosyal mesafe 1,5 metredir. Dinlenme
koltukları ve șezlonglar arası mesafe de en az 1,5 metre
olmalıdır.
Bu alanlarda kapasite fazlası kalabalık olușmasını
engellemek için, havuz kapasite bilgisi alan girişine
asılır. İçeriye girilmesini engelleyecek basit bir
uyarıcı/engelleyici konulur.
Maskesiz kişiler havuz alanına alınmaz. Site sakini ve
çalıșan herkesin maskeli olması zorunludur.
Her misafirin havuz girişinde el hijyeni sağlaması
zorunludur. Havuz girișinde ve uygun yerlerde el antiseptiği
bulundurulur.
Sosyal mesafe kurallarına uyulur. Aynı ailedekiler bir
arada bulunabilir.
Kullanıcılar yüzme havuzuna girmeden önce duș alır, el
ve ayak dezenfeksiyonu yapılır.
COVID-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun
süre kalınmaz.
Şezlongların üzerinde kumaș minder kullanılmaz.
Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılması durumunda
misafir kullanımı sona erdikten sonra temizlenir.
Soyunma kabinlerinin kullanımında sosyal mesafeye
dikkat edilir. Kabinler her kullanımdan sonra temizlenir.
Kișilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması
teșvik edilmelidir. Yanında getirmeyenler için havluların
poșetli veya bir görevli personel tarafından misafire
verilmesi sağlanır. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60
derecede yıkanır.
Bu alanlardaki plastik ve çelik yüzeylere dokunulduğunda
yüze, göze, ağıza ve buruna dokunulmaz, dokunulduğunda
eller su ve sabunla yıkanır ya da el antiseptiği kullanılır.
Havuzların dezenfeksiyonu ve mikrobiyolojik kalite
testleri mevzuata uygun olarak düzenli yapılır.
Havuzlarda toplu aktivite, egzersiz, dalıș dersleri vb.
uygulamalar yapılmaz.
Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler
paylașılmaz.
İçecek dolapları ve oturma grupları sıklıkla temizlenir ve
dezenfekte edilir. Bunların yanında kolay ulașılabilecek
șekilde el antiseptiği bulundurulur.
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Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan
hareketler yapılmamalıdır. Spor sırasında eller yüze
değdirilmemelidir. Kișisel havlu kullanılmalıdır.
Kafe ve restoran hizmetleri sunulması durumunda T.C. Sağlık
Bakanlığı tarafından hazırlanan COVID-19 Kapsamında Kafe
ve Restoranlarda Alınması Gereken Önlemlere göre faaliyet
gösterir.
İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb.
bulundurulmaz.
Spor salonlarında gün içinde düzenli olarak temizlik yapılır.
Sık kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenir. Yer ve
yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilir.
Toz çıkaran fırça ile süpürme ișlemleri yapılmaz.
Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılır ve her kullanım
sonrası uygun șekilde temizlenir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan
temizlik malzemeleri en az 60 derecede yıkanır.
Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afișler asılır
Tuvalet alanlarına giriș kapıları otomatik kapı sistemine
çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriș kapılarının
kolları çok sık dezenfekte edilir.
Tuvaletlerde tuvalet kâğıdı, sıvı sabun ve tek kullanımlık kâğıt
havlu bulundurulur. Hava ile el kurutma cihazları çalıștırılmaz.
Duş ve soyunma kabinlerinin her müșteri sonrası temizliği
yapılır. Bu mümkün değilse müșterilerin soyunma odaları ve
dușları kullanmamaları, dușlarını evde almaları önerilir.
Tuvalet, lavabo, duș ve soyunma alanlarının temizlik saatleri
kayıt edilir ve görünür șekilde asılır.
Merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor salonlarının
havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak șekilde
düzenlenir, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre
değișimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılır.
Vantilatörler kullanılmaz.
Spor salonları sık sık havalandırılır.
Bu rehberdeki tüm kurallar ile dezenfeksiyon ürün ve
standartları, T.C. Sağlık Bakanlığının web sitesinde yayınladığı
geniș rehberde tanımlandığı șekilde uygulanır.

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına uyumunu 
T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve Sığar uygulaması
üzerinden puanlayabilir, kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

SPOR SALONLARI VE SPOR MERKEZLERİ İÇİN

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
ÇALIŞMA REHBERİ

Bu iş yerine
puan ver!

Spor salonu veya spor merkezinde bulunacak kişi
kapasitesi her 6 metrekare spor alanı için bir kișidir. Kapasite
buna göre belirlenir ve salon girișine kapasite bilgisi asılır.
İçerideki yoğunluğu engellemek ve kapasite sınırını kontrol
edebilmek için randevulu sistemle hizmet verilir.
Olası vakalarda temaslı takibi için günlük randevu kayıtları
(tarihler ve salonu kullanım saatleri) en az 14 gün muhafaza
edilmelidir.
Spor salonu girișinde temassız ateş ölçümü yapılır. 38
dereceden yüksek ateși olanlar salona alınmaz, en yakın sağlık
kurulușuna yönlendirilir.
Ateș, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan,
COVID-19 vakası veya temaslısı spor salonlarını kullanamaz.
Bu belirtileri gösteren personel çalıștırılamaz.
Maskesiz müşteri içeri alınmaz. İșletme içerisinde müșteri ve
çalıșan herkesin maske takması zorunludur.
Her müşterinin girişte el hijyeni sağlaması zorunludur. İș yeri
girișinde %70 alkollü el antiseptiği veya kolonya bulundurulur.
Personelin maske kullanması zorunludur. Personel sık
aralıkla el hijyenini sağlar
Spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler
götürülmelidir. Havluların ișletme tarafından karșılanması
halinde poșet içinde veya görevli personel tarafından verilir. Mat
türü malzemelerin her kullanıcıdan sonra dezenfeksiyonu
sağlanır.
İșletme içinde spor yaparken kișilerin birbirleri ile ve çalıșanlarla
sosyal mesafe kuralı 2 metredir. Sosyal mesafenin
korunmasına yönelik önlemler alınır.
Kullanılan koșu bandı, koșu bisikleti, kürek vb. ekipmanlar arası
mesafe en az 2 metre olmalıdır.
Takım oyunları ve yakın temas gerektiren (boks, güreş vb.)
sporlar yapılmaz. Bu sporların temassız bireysel antrenmanları
en az 2 metre sosyal mesafe șartıyla yapılır. Daha yakın her
antreman temasında kișiler maske ve yüz koruyucu siperliği
birlikte kullanır.
Yoga, plates vb. grup aktiviteleri kișiler arası sosyal mesafe en
az 2 metre olmak kaydı ile yapılır.
Spor salonu içinde kolay ulașılabilir noktalarda %70 alkollü veya
T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı diğer el antiseptikleri
bulundurulur.
Spor salonu içinde kolay ulașılabilir noktalarda ekipmanları her
kullanım sonrası silmek için T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı
dezenfektan ürünleri ve silme bezleri/mendilleri bulundurulur.
Koșu bantları, bisikletler, ağırlık aletleri vb. düzenli olarak
temizlenir, %70’lik alkol ile dezenfekte edilir. Bu aletlerin sık
dokunulan yüzeyleri her müşteriden sonra temizlenir. Bununla
ilgili afișler asılır, anonslar yapılır.
Ağırlık istasyonları, dambıl ve barların birden fazla kișinin set
aralarını paylaşarak aynı anda kullanımına izin verilmez. Bir
kișinin istasyonla veya ağırlıkla iși tamamen bittikten sonra diğer
sporcu kullanabilir.
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KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
KURALLARI UYGULANMAKTADIR

CONTROLLED SOCIAL LIFE
RULES ARE APPLIED IN THIS ESTABLISHMENT

Açılış ve Kapanış saatleri

Opening & Closing hours                             ...........................

 

Müşterilerin kullanabileceği alan

Available area for the customers use          ............................

Aynı anda bulunabilecek kişi sayısı
People capacity in this place                       
at the same time                                          ............................

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına
uyumunu T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve
Sığar uygulaması üzerinden puanlayabilir,
kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

KORONAVİRÜS ALACAĞINIZ 

TEDBİRLERDEN DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR

THE CORONAVIRUS IS NOT STRONGER

THAN THE MEASURES YOU WILL TAKE

EK 16

You can rate the compliance of this
workplace about “Rules of Labor Guideline”

via the application of the T.R. Ministry of
Health “Hayat Eve Sığar” application and also

see the compliance score.
Bu Tes�s�n Pandem� Sorumlusu Personeller�: 
The Hotel’s Pandem�c Superv�sor:
Персонал  ответственный за пандемию
1- ......................................... / ................................

2- ........................................ / .................................

3- ........................................ / .................................



Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabunla ovarak yıkayın

Wash your hands with soap at least for 20 seconds

Ellerinizle yüzünüze dokunmamaya özen gösterin

Pay attention to not to touch your face with your hands 

Zorunlu olmadıkça ortak kullanılan yüzeylere dokunmayın 

Don't touch common surfaces unless required

Bu iş yerinin Çalışma Rehberi kurallarına
uyumunu T.C. Sağlık Bakanlığının Hayat Eve
Sığar uygulaması üzerinden puanlayabilir,
kurallara uyum puanını görebilirsiniz.

Bu iş yerine puan ver!

KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT
 ORTAK ALANLARDA KİŞİSEL HİJYEN KURALLARINA UYALIM

KİŞİSEL HİJYEN TEDBİRLERİ İLE 

KORONAVİRÜSE GEÇİT YOK

WITH PERSONAL HYGIENE MEASURES
NO  ENTRANCE  TO  CORONAVIRUS

You can rate the compliance of this
workplace about “Rules of Labor Guideline”

via the application of the T.R. Ministry of
Health “Hayat Eve Sığar” application and also

see the compliance score.

Rate for this place!

CONTROLLED SOCIAL LIFE
FOLLOW THE RULES OF PERSONAL HYGIENE IN COMMON AREAS



KORONAVİRÜS'Ü
TEDBİRLER YENER

MEASURES DEFEAT 

Maskeni doğru tak
Put on your masks properly

2MMesafeni koru
Keep your social distance

2EElinle yüzüne dokunma
Don't touch your face

Ellerini sık sık yıka
Wash your hands frequently

CORONAVIRUS



KONAKLAMA TESİSLERİ İÇİN
KORONAVİRÜS'TEN KORUNMA TEDBİRLERİ

KORONAVİRÜS ALACAĞINIZ
TEDBİRLERDEN  DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR. 

Lütfen masken�z� doğru şek�lde takınız
Sosyal mesafeye d�kkat ed�n�z

Eller�n�z� en  az 20 san�ye boyunca
 ovarak sabunlayınız

Dezenfektanlar �le eller�n�z� sık sık
tem�zlemey� unutmayınız

Ödeme �ç�n temassız kart
kullanmaya özen göster�n�z

Plajı kullanırken şezlong arası sosyal
mesafeye d�kkat ed�n�z

Masken�z� bel�rlenen çöp kutusuna
atmayı unutmayınız
Ortak kullanım alanlarına
 temastan kaçınınız

Lütfen g�r�şte ateş�n�z� ölçtürmey�
unutmayınız

EK 12

Ateş, öksürük ve nefes darlığı bel�rt�ler�n�z varsa
pandem� sorumlusu personele haber ver�n�z

Havlu v.b. k�ş�sel eşyalarınızı ortak
kullanmayınız

Bu Tes�s�n Pandem� Sorumlusu Personeller�: 

1- ......................................... / ................................

2- ........................................ / .................................

3- ........................................ / .................................

Lütfen yön �şaretler�ne uyunuz



CORONAVIRUS PROTECTION MEASURES 
FOR HOTELS & APARTMENTS

CORONAVIRUS IS NOT STRONGER THEN
THE MEASURES YOUR WILL TAKE

Please wear your mask properly

Keep your soc�al d�stance

Wash your hands w�th soap at least for
20 seconds

Frequently use the hand san�t�zers 

Use contactless payments �f poss�ble

Keep your sunbed d�stance on the beach

D�scarded masks must be thrown to the
des�gnated b�n

Avo�d touch�ng surfaces �n
communal area

Please be sure that your body temperature �s
checked �n the entrance

EK 12

If you have pers�stent fever, cough and shortness of breath,
please �nform the hotel’s pandem�c superv�sor

Please avo�d common use of your personal
�tems such as towels, bathrobes, etc.

The Hotel’s Pandem�c Superv�sor:

1- ......................................... / ................................

2- ........................................ / .................................

3- ........................................ / .................................

Please follow the d�rect�on s�gns



меры защиты от коронавируса
 на  проживание на объекте

Коронавирус не сильнее, чем меры
 которые вы принимаете

Пожалуйста, носите маску постоянно

Обратите внимание на социальную
дистанцию 

Намылите руки потирая их как
минимум 20 секунд

Не забывайте часто мыть руки дезинфекцией
на находящееся

По возможности  используйте
бесконтактную карту для оплаты

При использовании пляжа обратите внимание на
социальную дистанцию   между  шезлонгами
Не забудьте выбросить маску в
указанную мусорную урну 

Избегайте контакта с местами
общего пользования

Пожалуйста, при входе не забудьте
измерить температуру

EK 12

Полотенце  и т.п. личными вещами не
делитесь для общего пользования

Если у вас есть симптомы  кашля и одышки,
сообщите об этом ответственному персоналу

Персонал  ответственный за пандемию

1- ......................................... / ................................

2- ........................................ / .................................

3- ........................................ / .................................

Пожалуйста следуйте указателям




