
COVİD-19 NORMALLEŞME SÜRECİNDE SALONLARIMIZDA UYULMASI GEREKEN TEDBİRLER;

1- Sporcular salona tesis tarafından en kolay ulaşılabilecek şekilde konumlandırılmış el dezenfektanı kullan-
mak suretiyle ve mümkünse dezenfeksiyon paspası kullanmak suretiyle giriş yapacaklardır.
Tesisin tüm bölümlerinde kolay ulaşılabilecek şekilde el dezenfektanları konumlandırılacaktır. 
2- Salon personeli salona giren her kişiye ateş ölçer aracılığıyla tespit yapacak ve verilerin şüpheli görülmesi 
halinde tedbiren en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması için gerekli adımları atacaktır. 
3- Spor Salonlarının giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulacak ve düzenli olarak boşaltılacaktır.
4- Spor salonundaki kişi sayısı spor yapılacak alanda her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak-
tır.
5- Her sporcu mutlaka maç öncesi ve sonrası ellerini sıvı sabun ve su ile 20 sn kuralına uygun olarak dezenfek-
te edecektir.
6- Tesis yöneticisi tarafından sporcu ve misa�rlere gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak, alınan 
tedbirlerle ilgili tesisin belli noktalarında kolayca görülebilecek şekilde her türlü görsel ve bilgilendirme 
yazıları asılacaktır.
7- Yapılan karşılaşmalarda sporcular hijyen önlemleri gereği eldiven, tebeşir, havlu gibi kişisel malzemeleri 
ortak kullanmayacaklardır. 
8- Her masada en fazla 2 kişi antrenman yapacak ve tüm salon içinde sosyal mesafe en az 2 metre olarak 
uygulanacaktır.   
9- Sporcu sandalyeleri sosyal mesafe kuralına uygun konumlandırılacak ve her sporcu müsabaka boyunca 
sadece kendi sandalyesini kullanacaktır.
10- Seyirci koltuklarının sosyal mesafeye uygun bir şekilde tekrar düzenlemesi yada sosyal mesafe düzenine 
uygun bir şekilde kullandırılması tesis yönetimi tarafından sağlanacaktır.  
11- Müsabaka ve antrenman yapan sporcular dışında yer alan herkes tesiste geçirdikleri tüm süre boyunca 
maske kullanacaklardır. Tesis bu konuyla ilgili talep edildiği takdirde kar amacı gütmeksizin maske temini 
konusunda gerekli desteği sağlayabilecek şekilde hazırlıklı olacaktır.  N95/FFP2 maskeler kullanılmayacaktır.
12- Müsabaka ve antrenmanlar esnasında sporcular kendi oyun alanları dışına çıkmayacak, müsabaka öncesi 
ve sonrası tokalaşmaktan ve temastan kaçınacaktır. 
13- Tesislerin kafeterya bölümlerinde yer alan masa ve sandalyeler sosyal mesafe kuralına uygun olarak 
konumlandırılacak ve bu bölümlerde T.C. Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine göre 
hizmet vereceklerdir. Çay, kahve ve benzeri sıcak içeceklerin servisi tek kullanımlık karton bardaklarla yapıla-
caktır. 
14- Salon çalışanları her karşılaşma ve antrenman öncesi bilardo masalarının, topların, çuha ve küpeştelerin, 
oturulan masa ve sandalyelerin T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış en az %70 alkol içeren 
dezenfektanlar ile temizlenmesine azami dikkat gösterilecektir.
15- Salonlar sıklıkla havalandırma işlemine tabi tutulacak, merkezi havalandırma sistemleri bulunan spor 
salonlarının havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek, havalandırma 
sistemlerinin bakımı ve �ltre değişimleri üretici �rma önerileri doğrultusunda yapılacaktır.
16- Tuvaletlerdeki batarya, kapı kolu, sabunluk gibi ortak kullanıma açık malzemelerin gün içinde sıklıkla 
temizlenip dezenfekte edilmesi ve tuvalet temizliğine tesis tarafından azami dikkat edilecektir. Tuvalet kağıdı 
ve tek kullanımlık kâğıt havlu sürekli bulunacak, hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmayacaktır. Tuvaletlere el 
yıkama ve maske kullanımı ile ilgili a�şler asılacaktır.
17-  İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmayacaktır.   
18-  Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme yapmaları teşvik edilecektir. Ödeme 
terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenecektir.   
19- Tesisin daha sağlıklı bir şekilde kullandırılması amacıyla bilardo masalarından yararlanmayla ilgili rezer-
vasyon uygulaması tesisin kapasitesi ölçüsünde uygulanacaktır.

TÜRKİYE BİLARDO
FEDERASYONU


