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                                         VAN VALİLİĞİ’ NİN 

 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 26.06.2020 tarih ve 2020/72 sayılı kararı 

 

 

 Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan 

tedbirlere eksiksiz uyulacaktır. 

 

 Toplantılar mümkün olduğunca açık havada yapılacak; temizlik, maske ve mesafe 

kurallarına dikkat edilecektir. 

  

 Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim 

Kurulunun rehberleri doğrultusunda; 

 

 Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınacaktır. 

  

 Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri 

ölçülecek, 38°C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişiler içeriye 

alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmaları sağlanacaktır. 

 

 Katılımcılar toplantı alanına maske ile alınacak ve toplantı boyunca maske 

kullanacaktır. 

 

  Toplantı mekânlarında yeterli miktarda maske bulundurulacaktır. 

  

 Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer 

işaretlemeleri yapılacaktır. 

 

 Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği 

bulundurulacaktır, 

 

 Toplantı süreleri toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca 

kısa tutulacaktır. 

 

 Toplantının uzaması durumunda ara verilecek ve pencereler açılarak ortam 

havalandırması yapılacaktır. 

 

 Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odalar/mekânlar tercih 

edilecektir. 

 

 Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırması 

doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek,  
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 Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri 

doğrultusunda yapılacaktır. 

 

 Klima veya vantilatörler mümkün olduğunca kullanılmayacak, kullanılmasının 

zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın 

Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında 

Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler” e uygun hareket 

edilecektir. 

 

 Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs 

(COVID-19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler asılacaktır. 

 

 Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanlar temizlenecek/dezenfekte 

edilecek ve havalandırılacaktır. 

 

 Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin 

temizliğine azami derecede dikkat edilecektir. 

 

 Temizlik yapan personel tıbbi maske ve eldiven kullanacaktır. 

 

 Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılacak, yiyecek 

ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanları tercih 

edilecektir. 

 

 Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske 

kullanmaları sağlanacaktır. 

 

 Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgileri en az 14 gün 

saklanacaktır. 

 
 Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.  


