COVID-19
El Kitabı

Fuar Alanında Sosyal Mesafenin Sağlanması
Fuar alanı giriş ve çıkışları için farklı
turnikeler kullanılacaktır.

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

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

Fuar girişindeki sıraları önlemek
amacıyla bu yıl sadece online bilet
uygulaması yapılacaktır.

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

Fuar Alanında Sosyal Mesafenin Sağlanması
Fuar girişleri için ISK-SODEX web sitesinde detaylı şekilde belirtildiği üzere;
Aşı Durumu, Hastalık Durumu ve Test Durumu bilgilerinden en az 1 şartın
sağlanması gerekmektedir. Bu şartlardan hiçbirini sağlamayan, ancak yine de
“RİSKSİZ” görünen kişiler fuar alanına giriş yapamayacaklardır.
Salon koridorları ziyaretçilerin sosyal mesafeyi koruyabilmesi için en az 3
metreye çıkartılmıştır.

Gidiş ve geliş koridorları tek yön ve ayrı olarak planlanacak ve zemin sosyal
mesafe uyarı işaretlemeleri, anons ve videolar ile desteklenecektir.

Fuar alanındaki tüm salonların kapasiteleri sosyal mesafe kurallarına göre
revize edilecektir.

Firmalar stant tasarımlarında havalandırmasız kapalı toplantı salonu
uygulaması yapamayacaklardır. Stantlarındaki toplantı salonları açık ve
temiz hava girişi olacak şekilde havalandırmalı olacaktır.

Fuar Alanında Sosyal Mesafenin Sağlanması

Yemek, toplantı ve konferans alanlarındaki oturma düzeni sosyal mesafe
kurallarına uyulacak şekilde olacaktır.

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

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

TOBB Kurallarına göre fuar alanında, görev ve fonksiyonlarından bağımsız
şekilde eş zamanlı olarak her 10 m²’de en fazla bir kişi olabilecektir. Bu rakamı
ziyaretçilerin lehine kullanabilmek için, katılımcıların stantlarında mümkün olan
en az sayıda yetkili, temsilci ve görevli bulundurmaları gerekmektedir.

Fuar Alanında Hijyenin Sağlanması

Fuar alanına giriş yapacak her kişi
HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü
yapılacaktır.

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.

HES kodunda Covid bağlantısı
gözüken ve/veya 38 derece ve üzeri
ateşi olan kişilerin fuar alanına
girişine izin verilmeyecektir.

Kapalı alanlarda fuar yapılmasına ilişkin
kararnameye göre su haricinde yiyecek
içecek tüketimi yeme-içme alanları
dışında yasaktır. Firmalar stantlarında
dağıtacakları suları sadece tek kullanımlık
plastik su bardakları ya da plastik şişe
(tek kişilik) ile yapabilir.

Fuar Alanında Hijyenin Sağlanması
Fuar alanı girişlerinde, fuayelerde ve Salon geçişlerinde Biyosidal Ürün Ruhsatına
sahip dezenfektanlar kullanan hijyen bankoları olacaktır
Fuar alanında maskeler için ayrı pedallı ve kapaklı atık kutuları yer alacaktır ve
düzenli olarak bu kutular temizlenecektir.
Katılımcı firmalar personelleri için stantlarında yeterli sayıda maske ve
dezenfektan bulundurmak zorundadırlar.
Firmalar tarafından dağıtılacak olan promosyon malzemeleri dezenfekte edilerek
tekli olarak verilecektir.
Fuar alanı içerisindeki alışveriş noktalarında yapılan alışverişlerin kredi kartı
kullanılarak temassız yapılması teşvik edilecektir.

Fuar Alanında Hijyenin Sağlanması

Fuar alanı genel dezenfeksiyonu
her akşam fuar yönetimi tarafından
detaylı olarak yapılacaktır.

Bulaşma riskini minimize etmek
amacıyla vestiyer hizmeti
verilemeyecektir.

Ortak kullanım alanları düzenli
olarak dezenfekte edilecektir.

Organizatör tarafından kiralanan
ekstra stant malzemeleri
dezenfekte edilerek teslim
edilecektir.

Fuar alanında Türkçe / İngilizce
hijyen uyarları yer alacaktır.

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

Sağlık Hizmetleri

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

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