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Bilindiği  üzere,  Dünya  Sağlık Örgütü  tarafından  "Pandemi"  kapsamına  alınan Yeni
Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında,
kontrolü normalleşme süreci aşamasına geçilmiş bulunmaktadır.

Salgına  karşı  verilen  başarılı mücadele  sonrasında,  seyahat  ve  turizm  faaliyetlerinin
sağlıklı bir süreç içerisinde yeniden başlatılması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, turizm faaliyetlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla,
halen  faal  olan  veya  faaliyete  geçecek  olan  konaklama  tesislerinde,  aşağıda  belirtilen
önlemlerin alınması ve sürekliliğini sağlanması gerekmektedir.
 

GENEL İKELER VE BİLDİRİMİ
Turizm  işletmelerinin  faaliyetleri  sırasında,  ilgili  kamu  kurum  veya  kuruluşları

tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulur.
İşletme  genelinde  COVID-19  ve  hijyen  kurallarını/uygulamalarını  kapsayan  bir

protokol  hazırlanır,  protokol  düzenli  aralıklarla  değerlendirilir,  uygulamada  karşılaşılan
sorunlar,  getirilen  çözümler  ve  kamu  kurum  veya  kuruluşlarınca  uygulamaya  konulan
tedbirler  dikkate  alınarak  güncellenir.  Protokol  kapsamında,  hastalık  belirtileri  gösteren
müşteriye personelin yaklaşımı ve uygulanacak işlemler de tanımlanır. Ayrıca, genel kullanım
alanlarına ilişkin sosyal mesafe planı hazırlanır.

Misafir kabulünde COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin yazılı bilgilendirme
yapılır,  ayrıca  tesis  genelinde  misafirin  ve  personelin  kolayca  görebileceği  yerlerde
uygulanan/uyulması  gereken  kurallara  ve  sosyal  mesafelere  ilişkin  görsel  bilgilendirme
yapılır. Sıra oluşabilecek her yerde sosyal mesafe işaretlemeleri yapılır.

Hastalık şüphesi gösteren misafir veya personel belirlenmesi halinde, yetkililere haber
verilir, sağlık kuruluşu tarafından hasta devir alınıncaya kadar izole edilir,  hizmetleri güvenlik
tedbiri  alınmış  personelce  sağlanır,  COVID-19  teşhisi  konmuş  ise  konaklamanın  sona
ermesinden  sonra  müşteri  odası  standartlara  uygun  malzeme  ile  dezenfekte  edilir  ve
havalandırılması sağlanır.
 

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Kontrolörler Kurulu Başkanlığı
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MİSAFİR KABULÜ
Konaklama tesisleri, sosyal mesafe kuralları korunarak belirlenmiş kapasitede misafir

kabulü yapar.
Misafirler  tesise  girişte  termal  kamera  veya  temassız  ateş  ölçümü  uygulamaları,

dezenfeksiyon halıları  (paspasları) ve el dezenfeksiyon  imkânı  ile karşılanır. Talep edilmesi
halinde  misafirlere  verilmek  üzere,  maske  ve  eldiven  gibi  kişisel  koruyucu  ekipman
bulundurulur.

Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıklarının,
COVID-19 geçirip geçirmediklerine ilişkin bilgilendirme istenilir.
Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınır.
 

GENEL KULLANIM ALANLARI
Asansörlerin  sosyal  mesafe  kurallarına  uygun  kullanımına  ilişkin  asansör  içi  yer

işaretleri ve yazılı bilgilendirme yapılır.
Yemek  salonları,  toplantı  salonu,  pasta  solonu,  çok  amaçlı  salon,  konferans  salonu,

lobi,  resepsiyon  alanı,  oturma  salonu,  oyun  salonu,  gösteri  salonu,  eğlence,  animasyon
alanları,  bar,  diskotek,  satış  üniteleri,  açık  alanlarda  yer  alan  oturma/bekleme/yeme-içme
 düzenlemeleri  ile  havuz  çevresi  ve  kıyıda  bulunan gölgelikler/şezlong gurupları  dahil  tüm
genel  kullanım  alanları  sosyal  mesafe  planına  uygun  olarak  düzenlenir,  sosyal  mesafeye
ilişkin gerekli önlemler alınır,  işaretlemeler yapılır ve plana uygun kapasiteden fazla misafir
kabul edilmez.

Aynı  odada  konaklayan  veya  aynı  aileden  olan  misafirlerin  genel  mahal
kullanımlarında birbirleri ile sosyal mesafe şartı aranmaz.

Tesis  içerisinde  çocuklara  ayrılmış  oyun  odaları,  çocuk  kulübü,  lunapark,  oyun
bahçesi-alanı gibi üniteler hizmete açılmaz.

Genel  kullanım  alanlarının  ve  genel müşteri  tuvaletlerinin  girişlerinde,  ayrıca  geniş
genel  kullanım  alanlarının  farklı  yerlerinde  el  dezenfektanı  veya  antiseptiği  bulundurulur.
Genel  tuvaletlerin  giriş  kapıları  mümkünse  otomatik  kapı  sistemi  olarak  düzenlenir,
düzenlenememesi halinde uygun şekilde paravan konularak giriş kapıları açık tutulur.

Jimnastik  salonu,  spor  salonu  gibi  ünitelerin  hizmete  açılması  halinde  güvenli
kullanımının  sağlanabilmesi  için  rezervasyon  sistemi  uygulanır,  aynı  anda  kullanacak  kişi
sayısı ve süresi sınırlandırılır, her kullanımdan sonra standartlara uygun hijyen malzemesi ile
kullanım alanları ve ekipmanların temizliği sağlanır. Bu mahallerde sabun, şampuan, duş jeli
gibi ürünler tek kullanımlık olarak misafire sunulur.

Hamam,  sauna,  masaj  üniteleri  gibi  SPA  üniteleri  Sağlıklı  Turizm  Sertifikası
bulunmayan tesislerde hizmete açılmaz.

Plaj-havuz  havluları  kapalı  poşetler  içinde  veya  görevli  personel  tarafından  misafir
kullanıma sunulur.

Yemek servisi verilen masalar arası mesafe 1,5 metre, yan yana sandalyeler arası 60
cm  olacak şekilde düzenlenir. Servis personeli, servis esnasında mesafe kurallarını korumaya
ve temastan kaçınmaya özen gösterir.
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Açık büfe uygulaması yapılması halinde açık büfenin misafir tarafına misafir erişimini
engelleyecek  şekilde  pleksiglas  veya  benzeri  bariyer  yapılır,  servis  ise  mutfak  personeli
tarafından sunulur.

Genel kullanım alanlarında yer alan çay/kahve makinesi, su sebilleri, içecek makinesi
gibi araçların kaldırılması veya misafirin servis elemanı aracılığıyla servis alması sağlanır.
Yemek  masaları,  sandalyeler,  servis  malzemeleri,    şeker,  tuz,  baharat,  peçete,  menü  gibi
malzemelerin her misafir kullanımından sonra alkol bazlı ürünlerle hijyen temizliği yapılır. 

Mümkünse tek kullanımlık şeker, tuz, baharat, peçete kullanılır.
 

PERSONEL
Personelin  düzenli  sağlık  kontrolü  yapılır,  birlikte  yaşadığı  kişilerin  COVID-19

açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınır.
Tüm personele salgın ve hijyen konusunda özel eğitim verilmesi sağlanır.
Personel  girişinde  termal  kamera  veya  temassız  ateş  ölçümü  uygulamaları,

dezenfeksiyon paspasları ve el dezenfeksiyonu veya antiseptiği bulundurulur.
Personele,  çalışma  yerine,  misafirler  ve  ortam  ile  temasına  uygun  kişisel  koruyucu

donanım (maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi) ile el dezenfeksiyon imkânı sağlanır ve
kullanımı izlenir.

Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanır.
Aynı vardiyada mümkün olduğunca aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilir.
Personelin soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme dinlenme alanları sosyal mesafe

koşullarına  uygun  olarak  düzenlenir,  bu  konuda  gerekirse  yer  işaretleri,  şerit,  bariyer  gibi
düzenlemeler yapılır, bu alanların temizliği ve kurallara uygun şekilde dezenfeksiyonu düzenli
olarak sağlanır.

Tesis bünyesinde veya ayrı bir yerde personel  lojmanı bulunması halinde, en fazla 4
kişilik  odalarda  konaklama  sağlanır,  koğuş  sisteminde konaklama yapılmaz,  lojmanların  ve
yeme-içme ünitelerinin temizlik, hijyen ve sağlık tedbirleri misafir üniteleri için geçerli olan
koşullarda sağlanır, bu ünitelere personel olmayan kişilerin erişimine izin verilmez.
Mal tedariki veya başka sebeplerle (tamir, bakım, vb) tesise geçici olarak kabul edilen kişilerin
temasının  asgari  düzeyde  tutulmasına  yönelik  kurallar  belirlenerek  uygulanması  izlenir.
Ayrıca,  bu  kişilerin  sosyal  mesafe  kuralı  korunarak  ve  koruyucu  ekipman  kullanarak
işlemlerini yapmaları sağlanır.

Personelde  hastalık  belirtileri  tespiti  halinde  en  yakın  sağlık  kuruluşuna  başvurması
sağlanır.
 

GENEL TEMİZLİK VE BAKIM
Tüm  alanların  temizliği,  yüzeyin  niteliğine  göre  standartlara  uygun  dezenfeksiyon

malzemeleri ile ve uygun sıklıkta yapılır, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulur.
Tuvaletlerin  zeminleri,  klozetler,  pisuvarlar,  lavabolar, musluk  ve  batarya  başlıkları,

kapı kolları sık sık temizlenir, dezenfekte edilir ve izlenebilirlik kayıtları tutulur. Devamlı sıvı
sabun bulundurulur.
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Mehmet Nuri ERSOY
Bakan

Havalandırma ve klima sisteminin ve çamaşır, bulaşık makinesi gibi diğer araç, gereç,
malzeme, donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanlarının sterilizasyonu sağlanır.

Kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri, post cihazı, televizyon
kumandası,  telefon, havlu kartı, oda kartı veya anahtarı, odalarda yer alan su  ısıtıcıları, gibi
elle  teması  yoğun  olan  yüzeylerin  sık  sık  dezenfektanla  temizliği  yapılır  ve  izlenebilirlik
kayıtları tutulur.

Müşteri odaları, odalarda elle temas edilen yüzeyler ve telefon, kumanda, su ısıtıcısı,
kapı-pencere kolları gibi donanımlar misafirin konaklaması sona erdiğinde dezenfekte özelliği
olan ürünlerle temizlenir. Odalarda mümkün olduğunca tek kullanımlık buklet malzemeleri ve
bilgilendirme formları kullanımı sağlanır.

Misafir yatak odası  temizliği maske takan personel  tarafından, her müşteri odası  için
tek  kullanımlık  eldiven  kullanılarak  yapılır.  Covid-19  teşhisi  konan müşteri  veya  personel
odasının havlu, nevresim, yastık ve çarşafları ayrı toplanır ve ayrı yıkanması sağlanır.
Kapalı  mahallerin  sıklıkla  doğal  havalandırması  sağlanır.  Klimaların  /  havalandırma
sistemlerinin filtreleri sık sık değiştirilir.

Personel  kullanım  alanlarına  ve müşteri  genel  kullanım  alanlarına  gri  renkli  kapaklı
atık  kutuları  konulur,  bu  kutuların  sadece  maske,  eldiven  gibi  malzemeler  için  olduğu
belirtilir, bu atıklar bertaraf sırasında diğer atıklarla birleştirilmez.

Mutfak  ve  ilişkili  alanların,  mutfakta  kullanılan  her  türlü  donanım  ve  ekipmanın,
tezgâh ve saklama alanlarının temizlik ve hijyeni düzenli olarak sağlanır.

Gıda  üretim  alanına  ham  madde  ve  ürün  sevklerinde  ve  mutfak  alanında  hijyen
bariyerleri,  sterilizasyon  cihazları,  el  ve  vücut  hijyeni  için  gerekli  alet  ve  ekipman
bulundurulur. Mutfak alanlarına görevli olmayan personel giremez.

Bütün gıdalar  kapalı  dolaplarda veya üzeri  kapalı  olarak  saklanır. Çapraz bulaşmayı
önlemek için, işlem görmemiş gıda maddeleri ile hazırlanmış gıdalar mutfakta birbirlerinden
ayrı yerlerde muhafaza edilir. Ayrıca, hiçbir gıda maddesi zeminle temas ettirilmez.

Mutfak personeli çalışma esnasında  iş kıyafeti ve kişisel koruyucu ekipman kullanır,
ellerini düzenli olarak yıkar ve dezenfekte eder.

Mutfakta,  personelin  uyması  gereken  kurallar  ve  iyi  hijyen  uygulamaları  ile  ilgili
görsel/yazılı bilgilendirme yapılır.

Tesisin tamamında (barlar, snack barlar dâhil) servis malzemeleri bulaşık makinasında
yıkanır.

Havuz suyunun, havuz ve plaj çevresinin temizliği ve hijyeni azami ölçüde sağlanır,
Klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1-1,5 ppm arasında tutulur.

Periyodik ölçümlerin izlenebilirlik kayıtları tutulur.
 

Bu genelge sürece bağlı olarak zaman içerisinde güncellenecektir.
Bilginizi ve gereğini rica ederim.
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DAHA FAZLA
www.ailevecalisma.gov.tr/covid19

Konaklama Hizmetlerinde Faaliyet Gösteren İşletmelerde 
Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede 

Dikkat Edilecek Hususlar 

isggmd

COVID 19 BİLGİ KARTI
KONAKLAMA HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resepsiyonda çalışan personelin müşterilerle yüz yüze temasını engellemek 
amacıyla çalışılan bankolara şeffaf paravan koyun ya da aynı amaca hizmet 
edecek farklı bir önlem alın. Burada çalışan personelin maske kullanımına 
özen göstermesini sağlayın. Resepsiyon bankolarında çalışanların ve 
müşterilerin ulaşabileceği alkol bazlı el antiseptiği bulundurun. 06

FİZİKSEL TEMASI ÖNLEME

Müşterilere temassız ödeme seçeneklerini sunun. Çalışanların para 
veya kredi kartına temas durumlarında ellerin sık sık el antiseptiği ile 
dezenfekte edilmesi ve yüz bölgesine temas ettirilmemesi yönünde 
uyarılarda bulunun.07

TEMASSIZ ÖDEME

Çalışanlara verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin (ilk eğitimler de 
dahil olmak üzere) uzaktan eğitim şeklinde verilmesini sağlayın. Uzaktan 
eğitim gibi yöntemlerin uygulanamayacağı eğitimlerin ise sosyal mesafe ve 
hijyen kuralları göz önünde bulundurularak en az kişi ile gerçekleştirin.08

EĞİTİM

Çalışanlara tek kullanımlık maske vererek uygun şekilde kullanmalarını sağlayın. 
Gerektiğinde maske üzerine uygun yüz siperi takılmasını ve eldiven kullanılmasını sağlayın. 
Kullanılmış maskeleri ve eldivenleri uygun şekilde bertaraf edin. Maskenin el hijyenine dikkat 
ederek takılmasını temin edin. Maskeleri, ön yüzeyine temas etmeden lastiklerinden tutarak 
çıkarılması ve önceden belirlenen dış ortamdan izole bir atık kutusuna atılmasına yönelik 
bilgilendirme yapın. 09

MASKE VE YÜZ SİPERİ

Çalışana temin edilen maske, eldiven, üniforma, önlük, bone vb. malzemelerinin 
kişiye özel olmasını ve ortak kullanılmamalarını sağlayın. Personel üniformaları ile 
gündelik kıyafetlerin ayrı tutulması için gerekli düzenlemeleri yapın. Üniformaların 
tesis dışına çıkarılmasını engelleyin ve her gün uygun sıcaklıkta yıkanmasını 
sağlayın.10

KORUYUCU KIYAFET HİJYENİ

Yeni tip koronavirüs salgınını dikkate alarak mevcut acil durum 
planlarını ve risk değerlendirmelerini güncelleyin. 

01
RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Çalışanların işyerine toplu olarak getirildiği servis araçları ile müşterilerin transferinde 
kullanılan araçların taşıma kapasitelerini sosyal mesafe kurallarına uygun olarak planlayın ve 
araçtaki kişi sayısının araç kapasitesinin yarısını geçmemesine özen gösterin. Araçlarda alkol 
bazlı el antiseptiği ve yeterli sayıda maske bulundurun. Tüm araçların uygun aralıklarla 
dezenfekte edilmesine ve doğal yollarla havalandırılmasına özen gösterin.02

ULAŞIM

Tesise girişlerde tüm çalışanların, müşterilerin, alt işverenlerin, mal ve hizmet 
sağlayıcıların termal kameralar veya temassız ateş ölçerler ile vücut ısılarının 
kontrol edilmesini sağlayın. Tesis içinde belirli yerlerin girişlerinde (restoran, 
spor ve spa salonları vb.) müşterilerin vücut ısılarının gün içinde de 
ölçülmesini sağlayın.03

ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Çalışanları ve müşterileri yeni tip koronavirüs salgını, korunma yöntemleri ve tesiste 
alınan önlemler hakkında sık sık bilgilendirin ve bu husustaki kurallara uygun 
hareket etmelerini sağlayın. İşletmenin bilgilendirme panolarında ve uygun 
alanlarda COVİD-19 hastalığı ve uyulması gereken hijyen kuralları ile ilgili afiş, broşür 
ve posterler kullanarak farkındalığın canlı tutulmasını sağlayın. 04

BİLGİLENDİRME

Tesis girişlerinde, resepsiyonda yaşanabilecek yoğunluğu önlemeye yönelik 
planlama yapın. sosyal mesafeyi sağlayacak işaretlemeler yapılmasını ve 
lobide bekleyen müşterilerin yine sosyal mesafe gözetilerek oturmalarını 
sağlayın.05

LOBİDE DÜZENLEME
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Bu bilgi kartı, 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.

Bu dokümanda, Konaklama Hizmetlerinde faliyet gösteren işyerlerinde Yeni Tip Koronavirüse karşı mücadele 
kapsamında asgari hususlar belirtilmekte olup işyerlerinde alınması gereken diğer tedbirler ile ilgili olarak 
lütfen https://www.ailevecalisma.gov.tr/covid19 web adresi üzerinden yapılan duyuruları takip edin.

Enfeksiyonun bulaşma yolları ve enfeksiyondan korunma konularında daha ayrıntılı bilgi için lütfen 
https://www.saglik.gov.tr/ adresini ziyaret edin.

Tesis içinde verilen kuaför ve berber hizmetleri için randevu sistemini kullanın. İşlem 
yapılan koltukların sosyal mesafe gözetilerek yerleştirilmesine ve içeride 
müşterilerin bekletilmemesine özen gösterin. Kuaför ve berberlerin maske, eldiven 
ve yüz siperliği kullanmasını ve işlemlerde kullanılan aletlerin sık aralıklarla 
dezenfekte edilmesini sağlayın. 16

KİŞİSEL BAKIM VE AKTİVİTELER

Tesis içinde COVİD-19 hastalığı görülmesi ihtimaline karşı bu kişilerin izolasyonunu sağlamak 
amacı ile kullanım alanlarının dışında bir karantina bölgesi oluşturun. Müşteriler ve çalışanlar 
arasında ateş, öksürük, nefes darlığı gibi COVID-19 semptomları görülmesi durumunda 
kişinin maske takmasını sağlayarak derhal işyeri sağlık personeline bilgi verin, işyeri sağlık 
personelinin bulunmadığı durumlarda kişiyi izole edin ve ALO 184’ü arayın, sağlık 
yetkililerinin yapacağı yönlendirmelere göre hareket edin.17

ACİL DURUM

Müşteriler veya çalışanlar arasında COVİD-19 tanısı konmuş fakat hastaneye 
yatışı yapılmayan veya COVİD-19 tanısı konan kişilerle teması olan müşteri 
veya çalışanların tesis içindeki temasını önlemek için derhal karantina 
bölgesine alınmasını sağlayın ve acil durum planlarında yer alan karantina 
prosedürlerini uygulayın. 18

İZOLASYON

Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Kültür ve 
Turizm Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların yaptığı 
bilgilendirmeleri düzenli olarak takip edin ve alınan tedbirlerin güncelliğini 
gözden geçirin.19

KOORDİNASYON

Çalışanların işe başlamadan önce ve çalışma süresince, yemeklerden önce 
ve sonra, temizlik işlemleri sonrasında sık aralıklarla en az 20 saniye boyunca 
su ve sabunla ellerini yıkamalarını sağlayın. Elleri kurutmak için tek 
kullanımlık havlulardan yararlanın, kesinlikle el kurutma makinelerini 
kullanmayın. 11

HİJYEN

Yemek saat aralığı arttırılarak yemekhanede daha az sayıda çalışanın bir arada bulunmasını 
sağlayın. Yemekhanelerdeki masa düzenini kişiler arasında sosyal mesafeyi gözetecek 
şekilde tekrar düzenleyin. Mümkünse tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilmesini ve kapalı 
kapta içme suyu dağıtılmasını sağlayın. Mümkün olduğunca tek kullanımlık paketli 
çatal/kaşık/bıçak ile yine paketli şeker, tuz ve kürdan kullandırın. 12

YEMEKHANE

Ortak kullanılan alanlar (lobi, restoran, bar, fitness salonları, sauna, hamam, WC, vb.) ile tesisin kapalı alanlarının tümü 
(çamaşırhane, mutfak, kazan dairesi vb.) ve ekipmanın (kapı kolları, merdiven trabzanları, oda kartları, TV 
kumandaları, spor aletleri, bisiklet, ATV, bagaj taşıma arabaları, vb.)  sık sık temizlenmesini ve dezenfekte edilmesini 
sağlayın. Tesis girişlerine dezenfektan içeren hijyen paspası ile tesisin içinde uygun yerlere alkol bazlı el antiseptiği 
yerleştirin. Çalışanların ve müşterilerin temasını arttıracak gazete, dergi, kitap, oyun kâğıtları vb. bulundurmayın. 
Tuvalet ve lavabolarda özellikte temassız sabunluklar ve çöp kutuları, sensörlü havlu dispenseri ve içten çekmeli 
tuvalet kağıdı makinaları tercih edin.13

ORTAK KULLANIM ALANLARI

Mekanik havalandırma sistemlerine mümkün olduğunca taze hava 
sağlanması, iç havanın tekrar ortama verilmesini engelleyici tedbirler alın. 
Filtrelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesini sağlayın, sık sık temizlenmesine 
ve dezenfekte edilmesine özen gösterin. 14

HAVALANDIRMA

Animasyon görevlileri ve fitness eğitmenleri tarafından verilen 
hizmetlerde sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmesini sağlayın. 
Mümkün olduğunca takım oyunları ve dans gibi teması artıracak 
aktivitelerden kaçının. 15

SOSYAL MESAFE


