
  

EK-5  

COVİD-19 SALGINI SEBEBİYLE ATIŞ ALANINDA UYULACAK KURALLAR  

Bu zor sürecin elbirliği ile en kolay ve sağlıklı şekilde atlatılabilmesi için bazı ilave tedbirler 

planlanmıştır. Yarışma boyunca, Sağlık Bakanlığının belirlediği; bilgi, kural, uygulamalar, 

yayımladığı rehber ve ekleri asıl dayanak noktası olmuştur. Gündelik hayatta alınan 

tedbirlerin atış alanında da aksaksız devam ettirilmesi hayati önemdedir.   

Bu kapsamda aşağıda listelenmiş kurallara istinasız uyulması hususu kritik önemi haizdir.  

• Yarışma süresi içerisinde (Atış alanı ve yurtlarda kalınan süre boyunca) sosyal 

mesafe kuralına (14 Kural İlkesi) uyulması, maske kullanımının devamlılığının 

sağlanması, görev haricinde sohbet, dolaşmak vb. nedenler ile bir arada 

bulunulmaması önem arz etmektedir.  

• Alanda görevli personelin COVİD-19 geçmişi sağlık ekiplerince kaydedilecektir.  

• Alandaki kişiler sadece görevli ve izinli oldukları istasyonda bulunabilecek ve diğer 

istasyonlara zorunlu olmadığı hiçbir durumda gidilmeyecektir.  

• Alana gelen herkesin nizamiyede ateş ve oksijen ölçümü kayıtları ve gidecekleri 

istasyon bilgileri alınarak alana giriş yapılacak olup, o gün alanda bulunmaması 

gereken kişiler gününü (yurtlarda/otellerde vb.) izole şekilde geçirecektir.  

• Alandaki nizamiye yapılacak kontrollerden sonra görevli kişiler (Yarışma Komitesi, 

takımlar vb.) ilgili oldukları sahaya hareket edeceklerdir.   

• Alandaki yemek hizmetleri istasyon bazlı tertiplenmiş olup, herkes görevli olduğu 

bölgede öğle yemeğini yiyecektir. Sosyal tesislerde ayrı bir yemek hizmeti 

sunulmayacak olup, alandaki çay ve su servisi yine istasyon bazlı yapılacaktır.  

• Alandaki sağlık ve güvenlik personelinin belirlenen kuralları işletmesinde azamî 

destek sağlanması önem arz etmekte olup, gereken hassasiyetin gösterilmesi 

beklenmektedir.  

• Herkesin yarışma süresince 1.5 (bir buçuk) metrelik sosyal mesafeyi koruması, tıbbî 

maske kullanımına azamî dikkat etmesi ve bunun sağlanamadığı yerlerde sağlık 

ekipleri tarafından duyurulacak önlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir.  

• Tüm personel sağlık ekiplerinin belirledikleri kurallara eksiksiz uyacak, uymayanlar 

önce uyarılacak, uymamaya devam edilmesi halinde yarışma alanını terk etmesi için 

gerekli idarî tedbirler alınacaktır.  

• Günlük olarak kullanılan araçlar, ortak kullanım alanları, temizlik sonrası otel/yurt 

dezenfekte edilecektir. Otellere/yurtlara girişte ateş ölçümü yapılacaktır.   

• Otel/yurt giriş ve çıkışları görevliler tarafından kayıt altına alınacaktır.   

• Kahvaltı ve akşam yemeklerinde sosyal mesafe kuralları göz önüne alınarak oturma 

planlamaları yapılmıştır. Bu planlamalara uygun davranılması gerekmektedir.  

• Atış alanında maske dağıtımı herkese yapılacaktır.  

• Atış alanında tek kullanımlık maske ve eldivenler için geri dönüşüm çöp kutuları yer 

almaktadır.   

• Maskelerin doğru şekilde (çene altına indirilerek bir şey yenilip içilmemesi, gün içinde 

maskenin ön kısmına temas edilmemesi, maskenin lastik kısmından tutularak 

çıkarılması) kullanılması önem arz etmektedir.  

• Şüpheli vaka tespit durumları için izolasyon odası oluşturulmuştur.  

• Görevli olunan süre içerisinde İşyeri Hekimliği (Baş ağrısı, ishal vb.) hiçbir ilaç 

kullanımının yapılmaması gerekmektedir.  

   

 

  



  

YARIŞMACILARA İMZA KARŞILIĞI TEBLİĞ EDİLECEK FORM   

......../……../……..  

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında  

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınması gereken önlemler bildirilmiştir. Bu kapsamda  

Aksaray’da gerçekleşen faaliyet sırasında;  

• Birden fazla kişinin bir arada çalışmak/ bulunmak zorunda olduğu çalışma alanları ve 

araçlarda “tıbbî maske” takılması,  

• Sosyal mesafe (en az 1.5 metre, tercihen daha fazla) kuralına uyulması (servis veya 

binek araçları, otel, ortak kullanım alanları arazide devam eden faaliyetler şalter 

konteyner ve benzeri bütün alanlar, ortam ve faaliyetlerde)  

• Zorunlu olarak sosyal mesafenin sağlanamadığı takdirde temas süresinin en aza 

indirilmesi, mümkün olan en az sayıda kişinin temasta bulunması,  

• Ellerin sık sık sabun ve su ile en az 20 saniye yıkanması veya görünür bir kirlilik 

yoksa el dezenfektanı kullanılması,  

• Herhangi bir nedenle elin maske yüzeyine temasa söz konusu ise ellerin yıkanması,  

• Bir şey yiyip içilecek sırada maskenin çene altına indirilmemesi, uygun şekilde 

çıkarılması,  

• Sağlık ekiplerinin bilgisi olmadan ilaç kullanılmaması,  

• Teması önlemek adına zorunlu olmadıkça (park, market, restoran vb.) ortamlarda 

bulunulmaması,  

• Herhangi bir sağlık bulgusu olan şüpheli temas veya durumları oluşan kişinin çevresi 

ile teması kesilerek maskeli şekilde sağlık personeline/kuruluşuna müracaat etmesi 

zorunludur.  

  

Yukarıda sıralanan tedbirler ile ilgili bilgilendirme tebliğ edilmiştir verilen bu bilgilendirmeler 

sonrası yaşanacak aksaklıkların sonucunda durum tutanak alına alınarak kayıt edilecektir.  

   

 TEBLİĞ EDEN        TEBELLÜĞ ALAN  

 


