FUARİZMİR ALANI ORGANİZATÖR BİLGİLENDİRME TALİMATI
Değerli katılımcılarımız,
İZFAŞ olarak sağlığınız en önemli önceliğimizdir.
Covid-19 konusundaki gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ettiğimizi belirtiriz.
Fuarizmir açık ve kapalı alanlarında, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm uyarıları
dikkate alınarak tüm güvenlik önlem ve gerekli tedbirler alınmaktadır.
Fuarizmir alanında kurallara uyum için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı Yurt İçinde Fuar
Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
görevlendireceği Oda ve Borsa tarafından denetlenmektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından herhangi bir sınırlama veya değişiklik
yapılması halinde, gerekli duyurular yapılacaktır. Fuar esnasında yapılacak, Fuarizmir alanı yazılı, sesli
uyarılara, sosyal mesafe kurallarına ve alan yönlendirmelerine uyulması zorunludur.
Fuarizmir alanında uygulanan önlemler:
1. Girişte temassız ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması uygulanacaktır.
2. Fuarizmir alanına giriş yapan ziyaretçi, katılımcı ve görevlilerin ateşi ölçülecektir. 38 derece ve üzeri
derece yüksek ateş ölçümlerinde alana girişiniz yapılmayacak ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmeniz
sağlanacaktır.
3. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır.
4. Fuar alanı içerisinde iken ateş, öksürük, nefes darlığı vb. belirtiler oluşması durumunda; COVID 19
görevli personele bilgi verilmesi ve izole odasında bekletilerek sağlık kuruluşuna sevkiniz
sağlanacaktır.
5. Fuarizmir alanının tüm giriş ve çıkışları ziyaretçi, katılımcı ve görevlilerin temasını engelleyecek
şekilde düzenlenecektir. Giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulacaktır.
6. Fuarizmir alanının ziyaretçi, katılımcı ve görevliler dâhil kişi sayısı her 10 metrekareye 1 kişi olacak
şekilde sınırlandırılacaktır.
7. Fuarizmir alanına giren ziyaretçi sayısı turnike sistemi ile belirlenerek, alan kapasitesine
ulaşıldığında yeni ziyaretçi alınmayacaktır. Fuarizmir alanından çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin
giriş yapmasına izin verilecektir.
8. Fuarizmir alanındaki ziyaretçi, katılımcı ve görevliler; sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4
adım) göre bekletilecek ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe
olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.
9. Fuarizmir alanına girişte ve fuar alanında bulunduğu süre boyunca ziyaretçi, katılımcı ve görevlilerin
maske kullanmaları zorunludur. Nemlenen kirlenen maskeler için maske atık kutuları bulunacaktır.
10. Fuarizmir alanı girişlerde ve her stantta el antiseptiği bulundurulacaktır.
11. Ziyaretçilerin stantlarda bulunan ürünlere dokunması halinde hemen sonrasında bu ürünlerin T.C.
Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan ürünlerle dezenfeksiyonu
sağlanacak, bu amaçla el dezenfeksiyon ürünleri bulundurulacaktır.
12. Fuarizmir alanında birbirine bitişik stantlar, stant duvarı ya da bölme ünitesi ile kapatmak suretiyle
birbirilerinden ayrılacak, stant koridorları en az 3 metre genişliğinde oluşturulacaktır.
13. Stantların önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulacaktır.
14. Fuarizmir alanında yemek alanları bulunması halinde; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan restoran, kafeterya ve kantinlerle ilgili uyarılar
dikkate alınacaktır.
15. Fuarizmir alanının etkin şekilde ve dış ortamdan doğal hava ile havalandırması sağlanacaktır.

16. Fuar başlangıç tarihinden önce fuarizmir alanının havalandırma sisteminin bakımı ve filtre
değişimlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilecektir.
17. Fuarizmir alanında vantilatörler çalıştırılmayacaktır.
18. Fuarizmir alanının her gün düzenli olarak temizliği görevliler tarafından yapılacaktır.
19. Fuarizmir alanının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri,
bilgisayar klavyeleri, masa/banko yüzeyleri gibi el ve vücudun sık değdiği bölümler) temizliğine
dikkat edilecek.
20. Fuarizmir alanı, stantlar ve ortak kullanım alanlarında yüzey temizliği ve dezenfeksiyon amacıyla;
etkinliği gösterilmiş etken maddeleri içeren ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal
Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılacaktır.
21. Tuvaletlerde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan el antiseptiği
bulundurulacaktır.
22. Fuarizmir alanına ziyaretçi olarak gelen ziyaretçiler için aydınlatma talimatı oluşturulmuş ve
bilgilendirme afişleri hazırlanmıştır.
23. Covid 19 eylem planı hazırlanmıştır. Planı uygulamaktan ve denetlemekten sorumlu personeller
belirlenmiştir. Fuarizmir alanı giriş noktalarında görevli personel listeleri bulundurulacaktır.

FUARİZMİR ALANI ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRME TALİMATI
Değerli ziyaretçilerimiz,
İZFAŞ olarak sağlığınız en önemli önceliğimizdir.
Covid-19 konusundaki gelişmeleri yakından ve dikkatle takip ettiğimizi belirtiriz.
Fuarizmir açık ve kapalı alanlarında, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tüm uyarıları
dikkate alınarak tüm güvenlik önlem ve gerekli tedbirler alınmaktadır.
Fuarizmir alanında kurallara uyum için gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı Yurt İçinde Fuar
Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya
görevlendireceği Oda ve Borsa tarafından denetlenmektedir.
T.C. Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından herhangi bir sınırlama veya değişiklik
yapılması halinde, gerekli duyurular yapılacaktır. Fuar esnasında yapılacak, Fuarizmir alanı yazılı, sesli
uyarılara, sosyal mesafe kurallarına ve alan yönlendirmelerine uyulması zorunludur.
Fuarizmir alanında uygulanan önlemler:
1. Alanda yazılı ,sesli uyarılara , sosyal mesafe kurallarına ve ,alan yönlendirmelerine uyulması
zorunludur.
2. Girişte temassız ateş ölçümü ve HES kodu sorgulaması uygulanacaktır.
3. 38 derece ve üzeri derece yüksek ateş ölçümlerinde alana girişiniz yapılmayacak ve
kuruluşuna yönlendirilmeniz sağlanacaktır.

sağlık

4. Alana maskeyle girmeniz ve içeride bulunduğunuz süre boyunca maske takmanız
zorunludur.Nemlenen kirlenen maskeleri alanda oluşturulan maske atık kutularına atmanız ve
ellerinizi dezenfekte etmeniz gerekmektedir.
5. Fuar alanı girişlerinde ve alanında el hijyeninize dikkat etmeli, el antiseptiği ile ellerininizi sık sık
dezenfekte etmeniz gerekmektedir.
6. Fuarizmir alanı ziyaretçi, katılımcı ve görevliler dâhil kişi sayısı her 10 metrekareye 1 kişi olacak
şekilde planlanmış olup, sosyal mesafe kurallarına ve yönlendirme işaretlerine uyulması
zorunludur.
7. Fuarizmir alanındaki sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) göre bekletilecek ve
sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle
belirlenecektir.
8. Fuar alanı içerisinde iken ateş, öksürük, nefes darlığı vb. belirtiler oluşması durumunda; COVID 19
görevli personele bilgi verilmesi ve izole odasında bekletilerek sağlık kuruluşuna sevkiniz
sağlanacaktır.
9. Ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecektir.
10. Covid 19 eylem planı hazırlanmıştır. Planı uygulamaktan ve denetlemekten sorumlu personeller
belirlenmiştir. Fuarizmir alanı giriş noktalarında görevli personel listeleri bulunacaktır.

