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GENEL TEDBİRLER

Fuar alanında Türkçe / İngilizce hijyen
uyarıları yer alacaktır.

Fuar alanı giriş ve çıkışları için farklı 
turnikeler kullanılacaktır.

Fuar girişindeki uzun sıraları önlemek 
amacıyla ziyaretçiler online giriş davetiyesi 
almaya yönlendirileceklerdir. 

Alana giriş yapmak isteyen tüm
ziyaretçi ve katılımcıların “HES KODU” 
kontrolü yapılacaktır.

Fuar girişleri için HES Kodu sorgulamasında; 
Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu 
bilgilerinden en az 1 şartın sağlanması 
gerekmektedir. 

Ziyaretçiler fuarın web sitesinden aldıkları 
barkodlu giriş kartlarıyla fuara giriş 
yapabileceklerdir.



GENEL TEDBİRLER

HES kodunda Covid bağlantısı görünen 
kişilerin fuar alanına girişine izin 
verilmeyecektir.

Tüm ziyaretçi ve katılımcıların fuar alanına 
girişlerde ateş ölçümü kontrolü yapılacak olup, 
38 derece ve üzeri ateşi olan kişilerin fuar 
alanına girişine izin verilmeyecektir.

Covid semptomları gösteren kişiler, 
izole alana alınacak ve sağlık kuruluşuna 
yönlendirilecektir.

Fuar ring servislerinde ve otobüslerinde 
T.C. Sağlık Bakanlığı yönergeleri uygulanacaktır.

Bulaşma riskini minimize etmek amacıyla 
vestiyer hizmeti verilemeyecektir.

Kurulum, söküm ve fuar dönemlerinde 
ambulans ve sağlık ekibi alanda hazır 
bulundurulacaktır.



Fuar alanındaki insan yoğunluğu her 
10 m2 ‘ye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılıp, 
alan yoğunluğu sürekli takip edilecektir.

Fuar alanı giriş alanlarında oluşacak 
sıralar için en az 1-1,5 m aralıklı yer 
işaretlemeleri yapılacaktır.

Fuar salon koridorları sosyal mesafenin 
koruyabilmesi adına en az 3 metre 
planlanmaktadır.

Yemek, toplantı ve konferans alanlarındaki 
oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına 
uygun şekilde düzenlenecektir.

Fuar alanındaki mescitler, T.C. Sağlık Bakanlığı 
yönergelerine göre sosyal mesafe kurallarına 
uygun olarak kullanılacaktır.

Stantların önüne sosyal mesafenin korunmasını 
sağlayacak işaretler konulacaktır.

Fuaye, tuvalet, sigara içme alanı, asansör 
ve yürüyen merdivenlerde sosyal mesafe 
uyarıları yer alacaktır.

FUAR ALANINDA SOSYAL MESAFE



Fuar alanında genel temizlik hizmetleri 
arttırılacaktır. Bakanlık Onaylı “Biyosidal Ürün 
Ruhsatı” olan dezenfektan solüsyonları ile 
düzenli olarak temizliği sağlanacaktır. 

Fuar alanına girişte ve fuar alanında bulunduğu 
süre boyunca katılımcılar, fuar alanı görevlileri 
ve ziyaretçiler maske kullanmalıdır.

Fuar alanı içerisinde gerekli “Hijyen ve Sosyal 
Mesafe” hatırlatmaları yapmak adına 
yönlendirmeler yapılacaktır.

Paketli verilecek ürünlerin fuar alanı 
içerisinde tüketilmesi yasaktır.

Personel ve ziyaretçiler için verilen ikramların
ve numune ürünlerin paketlenmiş 
olması zorunludur.

FUAR ALANINDA HİJYEN 

Covid-19 önlemleri gereği ürün tadımı 
amacıyla açıkta ikram edilen yiyecek, içecek 
gibi gıdaların sergilenmesi ve ortaya tadımlıklar 
bırakılması yasaktır.



Stantlarda ortak kullanım amaçlı broşür, 
gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır. 
Bireysel olarak stantlarda ziyaretçilere 
verilecek broşürler kullanabilir.

Fuar alanı girişlerinde, fuayelerde ve salon 
geçişlerinde Biyosidal Ürün Ruhsatına sahip 
dezenfektanlar kullanan hijyen bankoları 
olacaktır.

Fuara gelen kişilerin herhangi bir ödeme 
yapması gerektiği durumlarda, tercihen 
temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme 
yapmaları teşvik edilmelidir.

Firmaların promosyon ve hediyeler de dahil 
olmak üzere herhangi bir “ürün” dağıtmaması 
önerilmektedir. Dağıtılacak olan promosyon 
malzemeleri dezenfekte edilerek tekli olarak 
verilmelidir.

Katılımcı firmalar personelleri için 
stantlarında yeterli sayıda maske ve 
dezenfektan bulundurmak zorundadırlar.

FUAR ALANINDA HİJYEN 

Kapalı alanlarda fuar yapılmasına ilişkin 
kararnameye göre su haricinde yiyecek 
içecek tüketimi yeme-içme alanları 
dışında yasaktır.

Bu tedbirlerin uygulama alanları ve çalışmaları, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar 
çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen talimatlara göre değişiklik gösterebilir.


