COVİD 19 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Park/Bahçe, Rekreasyon Ve Mesire Alanları

UDDER ve SİSDER
İş birliği ile Pandemik COVİD 19’a özel
uygulamalara yönelik alınan önlemlerin bağımsız
bir denetleme kuruluşu tarafından
değerlendirilmesi amacı ile hazırlanmıştır
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ÖNSÖZ
Covid-19 virüsü 2019 yılının son günlerinde önce Çin’de ortaya çıkıp
bir salgın halinde tüm ülkeye yayılmış ve kısa sürede sırasıyla Avrupa
ve diğer coğrafyalarda da görülmüş ve yayıldığı tüm ülkelerde
hükümetleri kısa süre içinde ülke genelinde sıkı önlemler almaya
mecbur bırakmıştır. Türkiye’de ilk vaka Mart 2020’de kaydedilmiş olup,
Asya ve Avrupa ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de hükümet
tarafından fasılalar halinde bir dizi önlemler alınmasını zorunlu
kılmıştır.
Bulaşıcılığının çok hızlı olması nedeni ile kamu ve özel sektör
kuruluşları gibi tüm kurum ve işyerlerinde faaliyetler durdurularak,
sokağa çıkma yasaklarına veya kontrollü dolaşıma varan uygulamalar
devreye alınmak durumunda kalınmıştır.
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Derneği-UDDER ve Sistem
Belgelendirme Kuruluşları Derneği- SİSDER iş birliği ile hazırlanan bu
rehberin amacı Park/Bahçe, Rekreasyon ve Mesire Alanları işleten
tüm kuruluşların Covid-19 salgın dönemi içinde faaliyetlerini bu
rehberde ki güvenli şartları oluşturarak gerçekleştirdiklerinin yetkili
kuruluşlar tarafından değerlendirilmesi ve sertifikalandırılması için
dayanak oluşturmaktır.
UDDER
Uygunluk Değerlendirmesi Derneği, T.C. Ekonomi Bakanlığı
önderliğinde, kalite altyapısının önemli unsurlarından biri olan
uygunluk değerlendirmesi alanında ilgili kamu ve özel sektör
kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğini alarak,
sorumluluk üstlenen tarafları bir araya getiren, ülkemizde
yapılandırılmış bir sivil toplum kuruluşudur.
SİSDER
Türk Akreditasyon Kurumu tarafından Akredite edilerek uluslararası
karşılıklı tanıma anlaşması çerçevesinde tüm dünyada denetim ve
belgelendirme yetkisi olan Sertifikasyon Kuruluşlarının oluşturduğu bir
sivil toplum kuruluşudur.
YETKİLİ KURULUŞ
UDDER veya SİSDER üyesi olup, Türkak veya Uluslararası bir
akreditasyon kuruluşu tarafından Akredite edilen kuruluşlardır.

1

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .................................................................................................................................................... 1
İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................ 2
Kaynaklar ve Dayanak ............................................................................................................................. 3
Genel Önlemler....................................................................................................................................... 4
Personeli Korumaya Yönelik Önlemler .................................................................................................... 4
Kulis Olması Durumunda Alınması Gereken Önlemler ........................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
İzleyicilere Yönelik Alınması Gereken Önlemler ..................................... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Ortamların Düzenlenmesi, Temizlenmesi ve Havalandırılmasına Yönelik Önlemler ....... Hata! Yer işareti
tanımlanmamış.
RAPOR ...................................................................................................................................................10

2

Kaynaklar ve Dayanak
1.Türkiye Cumhuriyeti Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması “COVİD-19 Salgın Yönetimi
ve Çalışma Rehberi”
2. Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan
“Yeni Koronavirüs Salgını Kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İşyerlerinde
Aldıracağı Tedbirler” ile ilgili Genelge
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Park/Bahçe, Rekreasyon ve Mesire Alanlarında Alınması
Gereken Genel Önlemler
SIRA
NO

SORULAR

1

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının
girişlerinde ve içerisinde uygun yerlere kurallar,
sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle
ilgili afişler asılmalıdır.

2

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına
maske takılarak girilmeli, içeride de takılması
sürdürülmelidir.

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Semt Park/Bahçelerinde ve Özel Sınırla Çevrilmemiş Park
ve Mesire Alanlarında Alınması Gereken Önlemler
SIRA
NO

SORULAR

1

Bu alanlarda mümkünse personel
görevlendirilmeli, bu personel sosyal mesafe ve
maske kullanımı konusunda gerekli uyarıları
yapmalıdır, ortam temizliğinden sorumlu
olmalıdır.

2

Bu alanlarda bulunan, salıncak, kaydırak, spor
aletlerinin her kullanımından sonra kullanıcılar el
hijyenini sağlamalıdırlar.

3

El hijyeni için su ve sabuna ulaşılamayan
yerlerde el antiseptikleri kullanılmalıdır.

4

Piknik yapılan alanlarda diğer gruplarla sosyal
mesafeleri korunmak kaydıyla aile grupları
maskesiz bulunabilir. Bu kişiler yanlarında sürekli
maske bulundurmalı, diğer aile grubundan
ayrıldıkları her aktivitede (yürüyüş, oyun vb.)
mutlaka maske takmalıdır.

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA
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SIRA
NO

Sınırları çevrilmiş, giriş çıkışı kontrollü Park/Bahçe,
Rekreasyon ve Mesire Alanlarının Giriş ve Çıkışlarında
Alınması Gereken Önlemler
SORULAR

1

Girişte güvenlik kontrolü olan park/bahçe,
rekreasyon ve mesire alanlarında aşağıdaki
önlemler alınmalıdır;

2

Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını
engelleyecek şekilde düzenlenmelidir.

3

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının 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.

4

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına gelen
ziyaretçi ve çalışanların ateşi ölçülmelidir. Ateş
ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu
kullanmalıdır. Ateşi 38 0C’dan yüksek olanlar içeri
alınmamalıdır.

5

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanları
girişinde ve içerisinde maske ve sosyal mesafe
kontrolünü yapacak personel görevlendirilmelidir.

6

Diğer gruplarla sosyal mesafeleri korunmak
kaydıyla aile grupları maskesiz bulunabilir. Bu
kişiler yanlarında sürekli maske bulundurmalı,
diğer ziyaretçilerle temas etme riski olabilecek
(yürüyüş, oyun, ortak tesislerin kullanımı vb)
faaliyetlerinde maske takmalıdır.
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EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına 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

5

turlar söz konusu ise kalabalık oluşturmayacak
şekilde uygun planlama yapılmalıdır.
8

Ziyaretçilerden tercihen temassız olmak üzere
nakit olmayan ödeme yapmaları istenmelidir.

9

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarında
bulunan restoran, kafeterya, kantin ve büfelerde
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan
restoran, kafeterya, kantin ve büfelerde ilgili
uyarılar dikkate alınmalıdır.

10

Piknik alanlarında bulunan masaların arasında
en az üç metre mesafe bulunmasına dikkat
edilmelidir.

11

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanları
içinde bulunan çöplerin gün içinde belirli
aralıklarla toplanması sağlanmalıdır.

12

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarındaki
tuvaletlerin giriş kapıları mümkünse otomatik
kapı sistemi olarak düzenlenmeli,
düzenlenememesi halinde giriş kapılarının
kollarının sık sık dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

13

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarında
bisiklet, oyuncak ya da golf arabası, kayık, sandal,
deniz bisikleti vb. araçların her kullanımından
sonra sık dokunulan yüzeylerinin temizlik ve
dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.

Park/Bahçe, Rekreasyon ve Mesire Alanlarında
Ziyaretçilere Yönelik Önlemler
SIRA
NO

1

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

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.
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2

Ziyaretçi park/bahçe, rekreasyon ve mesire
alanlarına girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya
en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanmalıdır.

3

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

4

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarına
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. Bu
alanlar içerisinde maske çıkarılmamalıdır.

5

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarında
bulunan spor aletlerinin ve çocuk oyun
alanlarının kullanılması sırasında sosyal mesafe
ve hijyen kurallarına dikkat edilmelidir.
Ulaşılabilir alanlarda el antiseptiği
bulundurulmalıdır. COVID-19 bulaşma riskini
artıracağı için 1 metreden yakın temas gerektiren
sporlar ve aktiviteler yapılmamalıdır.

6

Masalar ve ortak olarak kullanılan alanlarda
kendilerine ait masa örtülerini kullanmalıdırlar.

Park/Bahçe, Rekreasyon ve Mesire Alanlarında Görevli
Personele Yönelik Önlemler
SIRA
NO

SORULAR

1

Personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve
korunma önlemleri hususunda bilgilenmesi
sağlanmalıdır.

2

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı
belirtileri olan / gelişen çalışanlar tıbbi maske
takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek
üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

3

COVID-19 tanısı alan ve temaslısı personel, il /
ilçe sağlık müdürlüğü tarafından Sağlık Bakanlığı
COVID-19 Rehberindeki kurallara göre
yönetilmelidir.

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

7

4

Personelin tümü kuralına uygun maske takmalı,
maske nemlendikçe ya da kirlendikçe
değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve
sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

5

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.

6

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.

7

Güvenlikten sorumlu personel tarafından üst
araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas
olasılığı vardır. Tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu
kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. Vücut
salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı
yoksa eldiven kullanılmamalıdır. El hijyeni
sağlanmalıdır.

Park/Bahçe, Rekreasyon ve Mesire Alanlarında Ortam
Temizliği ve Dezenfeksiyon
SIRA
NO

1

SORULAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Park/bahçe, rekreasyon ve mesire alanlarının
kapalı bölümlerinin temizliği günlük olarak
yapılmalı ve havalandırılmalıdır. Sık kullanılan
alanlar daha sık temizlenmeli, özellikle sık
dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon
ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) 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. Tuvalet temizliği için 1/10
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sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit
Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinliği
gösterilmiş etken maddeleri içeren ve Sağlık Bakanlığı
tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey
dezenfektanları kullanılabilir.

2

Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili
afişler asılmalıdır.

3

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

4

Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve
devamlılığı sağlanmalıdır.
Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

5

Tuvaletlerdeki bataryalar ve sabunluklar
mümkünse fotoselli olmalıdır.

6

Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven
kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında
personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp pedallı,
kapaklı çöp kutusuna atması, yıkanabilir bez
maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve
ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla
yıkaması, sabunve suyun olmadığı durumlarda
elantiseptiği kullanması sağlanmalıdır.
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RAPOR
İş Bu rapor ../../2020 tarihinde ………………………………………….firmasında yapılan
Covid 19 sonrası normalleşme sürecinde yapılması gerekenler soru listesinde
tanımlanan bulgulara istinaden hazırlanmıştır.
Not 1: Raporda tanımlanan uygunsuzluklar, eksikliklerin tamamlanması sonrası kararlaştırılan tarihte tekrar
denetim gerçekleştirilecektir.
Not 2:Gözlemler uygunsuzluk olmayıp iyileştirilmesi kuruluş için olumlu olacak faaliyetleri tanımlamaktadır.

Denetçi Notu

:

Uygunsuzluklar

:

Gözlemler

:

Sonuç

:

Belgelendirme Kuruluşu Yetkilisi
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