
COVID-19 KAPSAMINDA DÜZENLENECEK OLAN FUARLARDA ALINACAK 
ÖNLEMLERE VE UYULMASI GEREKEN KURALLARA DAİR KONTROL LİSTESİ

ÖNLEMLER EVET/HAYIR

GENEL ÖNLEMLER

Fuar alanının giriş-çıkışları teması engelleyecek şekilde ve zeminde tek yönlü gidiş-geliş 
işaretleriyle düzenlenmiş durumdadır.

Girişlerde sıra oluşması durumunda kişiler arasında en az 1 metre mesafe bulunmasına imkan veren 
yer işaretleri kullanıma hazır durumdadır.

Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanır durumdadır.

Stant koridorları en az 3 metre genişliği olacak şekilde düzenlenmiş durumdadır.

Stantların önünde sosyal mesafenin korunması amacıyla yer işaretleri bulunur durumdadır.

Fuar alanında ve girişinde COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler bulunmaktadır.

Ziyaretçilere, anons ya da videolarla COVID-19 kapsamında alanda uyulması gereken kurallar 
konusunda bilgi sağlanmaktadır.

FUAR DÜZENLEYİCİSİ TARAFINDAN OLUŞTURULAN VE/VEYA DEVAMLILIĞI 
SAĞLANAN ÖNLEMLER

Fuar alanında bulunan toplam kişi sayısını 10 m²’ye bir kişi olacak şekilde sınırlandıran ve bu 
kapasiteye ulaşıldığında yeni ziyaretçinin alınmamasını sağlayan altyapı oluşturulmuş durumdadır. 

Fuar alanından çıkış yapan kişi sayısını aşmayacak kadar kişinin giriş yapmasına izin verecek bir 
düzen hazırlanmış durumdadır.

Her stantta el antiseptiği bulunmakla birlikte ve düzenleyicinin aralıklı kontrolleri ile yenisi ile 
değişiminin sürekli olarak sağlandığı bir düzen bulunmaktadır.

Görevli ve ziyaretçilerin ateşi ölçülerek ve HES kodu kontrolleri yapılarak fuar alanına girişi 
sağlanır durumdadır.

Ateşi 38oC’dan yüksek olanların, HES kodunda COVID-19 tanısı bulunanların ve bu kişilerle 
birlikte geldikleri düşünülenlerin fuar düzenleyicisi tarafından fuar alanına girişi engellenir 
durumdadır.

Stantlarda bulunan ürünlere dokunulması halinde, bu ürünlerin dezenfeksiyonu Sağlık 
Bakanlığınca onaylı ürünlerle yapılır durumdadır.

Yemek alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma 
Rehberi”nde yer alan restoran, kafeterya ve kantinlerle ilgili uyarılar dikkate alınmaktadır.

Asansörlere kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmiş ve bu sayı asansör 
girişinde belirtilmiş durumdadır. Asansör zemini sosyal mesafeye uygun işaretler ile düzenlenmiş 
durumdadır.

Ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmemektedir.

Ortamın doğal hava ile havalandırılması için altyapı oluşturulmuş ve vantilatör bulunmamaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme 
Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesi amacıyla altyapı sağlanmıştır.

Fuar alanı, stantlar, ödeme alanlarında dokunulan yüzeyler ve ortak kullanım alanlarının yüzey 
temizliği ve dezenfeksiyonu Sağlık Bakanlığınca onaylı yüzey dezenfektanlar ile sağlanmaktadır.

Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanmaktadır.

Tuvaletlerde sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ve Sağlık Bakanlığınca onaylı el antiseptiği 
bulundurulmaktadır. El kurutma fanları kullanıma kapalı durumdadır.


