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COVID-19 El Kitabı 2021
Ticaret fuarları, kongreler ve etkinliklerin yeniden sağlıklı bir ortamda düzenlenebilmesi 
için bir dizi önlem alınması gerekiyor. Uluslararası ticaret fuarı organizatörleri olarak 
pandemi koşullarında etkinliklerimizi yeniden düzenleyebilmek adına elimizden gelen 
tüm çabayı eksiksiz şekilde gösteriyoruz.

Yetkili kurumlar ve uzmanlardan aldığımız tavsiye ve onaylar doğrultusunda 
hazırladığımız bu kitapçık ile fuar alanında bulunan herkes için uygulayacağımız hijyen, 
sağlık ve operasyonel önlemleri bilginize sunarız.



TURNİKELER
Fuar alanı giriş ve çıkışları için farklı 
turnikeler kullanılacaktır. 

GİRİŞ KARTLARI
Ziyaretçiler fuarın web sitesinden indirdikleri 
barkodlu ziyaretçi giriş kartlarıyla ya da 
telefonlarına indirdikleri fuar uygulamasındaki 
barkodu turnikelere gösterip, fuara doğrudan 
giriş yapabileceklerdir.    

GİRİŞ SIRASI
Fuar alanı girişlerinde sosyal 
mesafeyi korumak için 1 - 1,5 m 
aralıklı yer işaretlemeleri 
yapılacaktır.  

DİJİTAL GİRİŞ KARTI
Fuar girişinde uzun kuyrukları 
önlemek amacıyla bu yıl sadece 
online bilet uygulaması 
yapılacaktır.   

YOĞUNLUK
Fuar alanındaki yoğunluk 10 m²’de 1 kişi 
olacak şekilde; giriş ve çıkış kapılarında yer 
alan turnikeler, online kayıt sistemi, fuar 
uygulaması ve kameralar aracılığı ile takip 
edilecek ve gerekli durumlarda müdahale 
edilecektir.    

TRAFİK
Gidiş ve geliş koridorları tek ve çift yön olarak 
planlanacak ve sosyal mesafe uyarıları zemin 
işaretlemeleri, anons ve videolar ile 
desteklenecektir. 

KORİDOR GENİŞLİĞİ
Salon koridorları ziyaretçilerin 
sosyal mesafeyi koruyabilmesi 
için en az 3 metreye 
çıkarılmıştır. 

KAPASİTE
Fuar alanındaki tüm salonların kapasiteleri 
sosyal mesafe kurallarına göre 
belirlenecektir.
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HAVALANDIRMA
Stantlarda yer alan kapalı toplantı odalarında 
havalandırma sistemi zorunlu tutulacaktır. 

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

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

YEME-İÇME
Yemek, toplantı ve konferans 
alanlarındaki oturma düzeni 
sosyal mesafe kurallarına 
uygun olacaktır.

OTURMA DÜZENİ
Ortak kullanım alanları ve stantlarda oturma 
düzeni sosyal mesafe kurallarına uygun olarak 
yapılacaktır.
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GİRİŞ KONTROLLERİ
Fuar alanına giriş yapacak her kişi için
HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü
yapılacaktır.  

ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Girişlerde 38 derece ve üzeri ateşi 
ölçülen ziyaretçi ve katılımcılar fuar 
alanına alınmayacaktır.

MASKE
Fuar kurulum, söküm ve fuar süresince
fuar alanında bulunacak her kişinin ağzı
ve burnunu kapatacak şekilde maske
takması zorunludur. Kurallara uymayan
kişiler, güvenlik eşliğinde fuar alanından
çıkarılacaktır.     

YEME-İÇME KISITLAMASI
Kapalı alanlarda fuar yapılmasına 
ilişkin kararnameye göre su 
haricinde yiyecek içecek tüketimi 
yeme-içme alanları dışında yasaktır. 
Firmalar stantlarında dağıtacakları 
içecekleri sadece tek kullanımlık
bardaklar ya da PET şişeler ile 
yapabilir.      

38%

DEZENFEKTAN
Fuar alanı girişlerinde, fuayelerde ve 
salon geçişlerinde biyosidal ürün 
ruhsatına sahip dezenfektan 
noktaları olacaktır.

ATIK MASKELER
Fuar alanında pedallı ve kapaklı atık maske 
kutuları yer alacaktır ve düzenli olarak bu kutular 
temizlenecektir. 

PROMOSYON MALZEMELERİ
Firmalar tarafından dağıtılacak olan 
promosyon malzemeleri dezenfekte edilerek
ambalajlı şekilde verilecektir. 

HİJYENİK MALZEME DESTEĞİ
Katılımcı firmalar, personelleri için 
stantlarında yeterli sayıda maske ve
dezenfektan bulundurmak 
zorundadırlar. 
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ALIŞVERİŞ
Fuar alanı içerisindeki alışveriş noktalarında 
yapılan alışverişlerin kredi kartı kullanılarak 
temassız yapılması teşvik edilecektir. 

GENEL TEMİZLİK
Fuar alanı her akşam fuar yönetimi 
tarafından detaylı şekilde
dezenfekte edilecektir. 

SOSYAL ALANLAR
Ortak kullanım alanları düzenli
olarak dezenfekte edilecektir. 

HATIRLATMALAR
Fuar alanında Türkçe ve İngilizce
hijyen uyarları yer alacaktır. 

HİZMET KISITLAMALARI
Bulaş riskini en aza indirmek
amacıyla vestiyer hizmeti
verilmeyecektir.  

EK HİZMETLER
Organizatör tarafından katılımcılara 
kiralanan ekstra stant malzemeleri
dezenfekte edilerek teslim
edilecektir.   

TOPLU TAŞIMA
Fuar ring servislerinde ve
otobüslerinde T.C. Sağlık Bakanlığı
yönergeleri uygulanacaktır.  
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HAVALANDIRMA
Fuar alanındaki havalandırma 
sistemi dışarıdaki temiz hava ile 
sürekli olarak yenilenmektedir.



SAĞLIK HİZMETLERİ
Kurulum, söküm ve fuar
süresince ambulans ve sağlık
ekibi hazır bulundurulacaktır.  

İZOLASYON
COVID-19 semptomları gösteren kişiler,
izolasyon altına alınacak ve en yakın sağlık
kuruluşuna yönlendirilecektir.  
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