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Detaylı Covid Kılavuzu

SOSYAL MESAFE VE YOĞUNLUK KONTROLÜ
Fuar alanındaki yoğunluk 10m2/1 kişi olacak şekilde; giriş ve çıkış kapılarında yer
alan turnikeler, online kayıt sistemi, katılımcı portalı ve kameralar aracılığı ile takip
edilecek ve gerekli durumlarda müdahale edilecektir.
Fuar alanı giriş ve çıkışları için farklı kapılar kullanılacaktır.
Fuar alanı giriş bankolarında oluşacak sıralar için en az bir metre aralıklı yer işaretlemeleri yapılacaktır.
Salon koridorları, rahat ziyaretçi akışı sağlayacak şekilde en az üç metre olarak
planlanmaktadır. Gidiş ve geliş koridorları tek yön ve ayrı olarak planlanacak ve
sosyal mesafe uyarıları ile desteklenecektir.
Yeme içme ve alım heyeti ağırlama alanları, basın ve VIP odasında sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak masa, sandalye ve oturma grubu düzenlemeleri yapılacaktır.
Tuvalet, sigara içme alanı, asansör ve yürüyen merdivenlerde sosyal mesafe uyarıları
yer alacaktır.
Toplantı salonları kapasiteleri sosyal mesafe kurallarına göre revize edilecektir.
Fuar alanındaki mescitler, T.C. Sağlık Bakanlığı yönergelerine göre sosyal mesafe
kurallarına uygun olarak kullanılacaktır.
Fuar sırasında, kişi sayısını kontrol altında tutmak amacıyla, katılımcılara stant büyüklüğü ile doğru orantılı olarak limitli sayıda yaka kartı tahsis edilecektir.

Detaylı Covid Kılavuzu

FUAR ALANI HİJYENİ
Yerleşim, Fuar ve Söküm dönemlerinde, fuar alanında bulunacak her kişinin ağzı ve
burnu kapatılacak şekilde maske kullanması zorunludur.
Kurala uymayan kişiler, güvenlik eşliğinde fuar alanı dışına çıkartılacaktır.
Fuar alanına giriş yapan her kişi HES Kodu, Kimlik kontrolü ve temassız ateş ölçümü
yapılacaktır. HES kodunda Covid bağlantısı gözüken ve/veya 38 derece ve üzeri
ateşi olan kişilerin alana girişine izin verilmeyecektir.
Fuar alanı girişinde dezenfektan yer alacaktır.
Kapalı alanlarda fuar yapılmasına ilişkin kararnameye göre su haricinde yiyecek ve
içecek tüketimi yeme-içme alanları haricinde yasaktır.
Fuar alanı genel dezenfeksiyonu her akşam yapılacaktır.
Ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte edilecektir.
Fuar alanında belirli alanlarda dezenfeksiyon standları yer alacaktır.
Fuar alanlarda hijyen uyarıları yer alacaktır.
Ziyaretçilerin, fuar alanına gelmeden online kayıt yapması ve yaka kartını hazırlaması
teşvik edilecektir.
Bulaş riskini minimize etmek amacıyla vestiyer hizmet verilmeyecektir.
Katılımcı ve ziyaretçilerle birebir iletişimde olan personelin maske ve koruyucu
siperlik kullanacaktır.
Organizasyon kiralanacak ekstra stant malzemeleri dezenfekte edilerek teslim
edilecektir.
Fuar servislerinde T.C. Sağlık Bakanlığı yönergesi uygulanacaktır.

SAĞLIK HİZMETLERİ
Yerleşim,fuar ve söküm dönemlerinde ambulans ve sağlık ekibi hazır bulunacaktır.
Covid semptomları gösteren kişiler, izolasyon alanına alınacak ve sağlık kuruluşuna
yönlendirilecektir.

