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K§ğ§y İçi tJuqş§M ARAçı_AR§ twıİnıİgÜsı_En, lDüuMUşLAR,

hıALK öTöBU§L§Ri, ğELEDiYE OTOEÜ§LERı VE niĞERLHRİ}
ğı-ş iu"ç[t-i aıırunqg§ı AEREKEN öı§LEr,fıtER

Minib(ısler, dolmuşlar, ha[k otobüısleri. belediye oto[:üs[eı'i [optı-ı ulaşım araçları
olduğu iç:in COV|D-ı9 satgınınııı yayılması açısındaı,ı özeltik arz eder. Bu sebeple
aşğıdaki öntemler a[ınıııa[ıdır, Aıaç içine COVID-ış ite itgiti ı-ıyuılması gerekerı

görünür bir şekilcle asıl.matı ve şc,för ve yolcııLaıın bu l<uratlara uyması
sağlanmaLdır- Araçtarda giriş kapısının yanına e[antiseptiği koııu|ma[ıdır.
l<urallar

a*.a,

Şcfşyler
hıi

İçiuı ı\[ını,na-sı

İ^gi[endirit

üerekert Ön[ernLer

nıelidir.

vb.) olan şoförler çatışmamaiı. sağlık i<urumuna gitrnetidir.

içinde muttaka maske kultanınalıdır, Yolcutarla arasında şefaf kabin
olanlarda şofor maske taknıayabitir.
tastik,Lerinden tutulrnafu. maskelerin dışyüzeyine dokunulmamalı, rnaskeler

tekrar lastikterinden tutularak takıLınaiıdır. Kutlanılmış maskeler ağa bağlı
çöp torbasına atılmalıdır, Maske değiştirme söz konusu ise e[ antiseptiği
kuILanılrnalıdır.

içinde para alışverişi sağtanmai.ıdır.

aLı

nıııası gereken önlemlere uyutmalıdır,

J.4.2. Yo[ğutar İçin

çı ka

Alınması Gereken Öntemter

rmamalıdır. Maske takmayan yotcular araçlara

a[ı n

mamalıd

ır.

ö6

T.C.

sAĞLı}( BAı6N t-lĞl

Karşılıktı dörtlü koltuklann ikil<ottuğu kullanıtınalı,yüzyüze gelinmeyecek

şekilde çapraz

o[aral<

oturulmalıdır. Farklı özetliği veya nitetiği olan diğer

araçlarda oturma l<uralları ve sosyal rnesafeye göre düzenlenıe yapılmalıdır.
AraçLarda gün içerisinde araca binen hçr rnüşterinin ]<ullanımına yelecel<

ölçüde alkol bazlı eL antiseptiği veya en az %7o'Lik a[J<o[ içeren l<olonya
kıu|undurutrnalı, müşteri araca bindiği ancla alkol. bazlı el antiseptiği veya
kolonya kuLlanmaLıdır,

ÇOVlD-lg ile uyunıLı-ı beliriiteri (ateş,

ö|<sürül<, lıı-ırun

akıntısı. ııefes darlığı

vb.) olan ırıüşteriler araçiara a[ınnıama[ı. sağ'l.ık kuı,umuna yönlencliriLme|idir.

Daımlacık oluştıırması nedeniyle

araç içinde

konuşulmamalı ve

bağırıl,mamalıdır,

Aı.açlarda

lıir

mecburiyet olmadıkça

su dalıil içecek ve

yiyecek

ku[[anı[ıııanıaLıdır.

e4.3. AraçLarda

tr-l

avalandı rm a, Temizli k ve Dezenfeksi yo n

tem izlen m es i sağ[anmaLıdır.

»

Aracın içyüzeyi su vedeterjanL bez kullanılarak silinmelidir.

>, Her ilk ve son durak arasındaki sefğr tamamtandığmda sık dokı-ınutan
yüzeyler kapı l<ot[arı, kol dayama,/kotçaklar. tutacaklar- cam açma
düğmeleri, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle silinmeli,
dalıa sonra da ı./ıoo oranında sulandırılmtş çamaşır suyu veya en az%7o'lik

alkot ile dezenfeKe editmetidir. Bu amaçla Sağhk Bakanl.ığı tarafından
ruhsattandırilrnış dezenfğKan kulianıtabitir, Araç temizlenirken kapılar ve
pencereler açık kalmalıdır" Temizlik yolcu otmadığı durum|.arda yapılmalı
ve dezenfeksiyon yapıldiktan sonra bir dakika bektenip havaLandırılmalıdır.

covlD-].g I sALGlN vÖıır i"iruıivE ÇııülŞMA REHBERİ
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as. pffiR§ü§dEL §ğRVi§ ARAÇLARİVL.& !ı-çİı-İ j4L§NMA§ü
çERHKEı\ü orqıgfuüLşn
Servister toplu uLaşım araçları otdıığu icin COV|D-ıg salgınıı,ıın yayılması
açısıııdan özellik arz ecler. Servis şoförleri işveren tarafıııdan COV|D -ı9 hakkında
bil"giLendirilnıeliclir. Araç içine CoVlD_ı9 ile ilgili u}ıurlnıası geı:el<en kı_ıraLlaı. gÖrüııür

bir şekilde ası[ıııa[ı ve şoför ve yolcı_ılaırıı but l<urallara uyması sağLanı'nalıdır,
Araçlard a gi riş kapısı

nı n

yanına

e|

antiseptiği kon ı-(ma

[ıcjır.

Aşağıdaki ön|emler a[ııı matıdır;

aS.t. So,föı,!.or İçin Alıninası Qoiekeıt ÖnlemLer
aradn içiııde mutlaka ttbbi nıaske kullanmalıdır.
>}

Maskeler neml"endiğtnde değiştirilmelidir. Maskeler

çıkarılırken

lastikterinden tutulmalı, maskeLerin dış yüzeyi,ne dokunulmamalt, yeni
maske yine lasüklerinden tututarak takıl-ınalıdır, Kultanılrnş maskeler

ağzı bağl,ı çöp torbasına atıLmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise e[
a

ntiseptiği kullan ıLmalıdır.

>, Mümkünse servis[n şoför koltuğu yolculardan uygun malzeme ile
ayrıLma[ıdır.

a8.e.

Yolcular İçin Atırıması Gereken Öntemler

>) Yotcular servise binerken ve inerken sosyal mesafe (>ı metre) kuralına
uygun davranmalıdır. Sosyal mesafe kuralının bozulmaması için önlemler
a[ınmalıdır.

»

Yolcular, seruise binmeden e[ antisepüği veya en az Wo'lk alkol içeren
kolonya kul[anmalıdır.
vb.) olanların tıbbi rnaske takması sağLanmatı. servise

atınmamalıve §veren

bitgitendiriterek sağük merkezine yönlendirilmelidir.

çıkarmamalıdır.
başLanarak, aı:kadan öne doğru, lıer gün aynı koltuklara otuüulmalıdır.

serviste görünür biryerde asıtı ol.malıdır,

T,c, SAĞLıK

:L3a

>} Damlacıl< oluşturmasl nedeniyle

8AlGNLlĞl

servis içiııde l,onuşulmamalı

Ve

bağınLmama[ıdıı,.

>, serviste

bir

mecburiyei olmadıkça

su dahil

içecel<

ve

yiyecek

ku[[anıLmamalıdır.

.f

s,3.

§,e

)>

rvi ş!.erşle [-tavaLarı d ı rma,

-§b

nı izli !ı

ve

D

ezeı,tf

e

ksiy*: rı

t(i"imanın iç iıava sirküı[asyon düığıııesi l<apalıolnıalıdır,

)> Servislerde penceı,eler uygun olan her fırsatta

açılaral< servİsin iÇ havasının

temizlen ınesi sağ Laıımalıdır.

Servisin teınizliğiyapılırken etdiven takılmaL, temizlik süresince eller Yüze
temas etmeı"neli ve temizl"ik bitiminde etdivenler kapaklı cöp kutularlna ya
da çöp torbalarına atılmalıdır,

kol clayama,Zkolçakl,ar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeı,i
tokat"arı) önce su ve deterjantı bezte sil"inmeli, daha sonra da l,/lOO, oranında
sulandınlmış çamaşr suyu veya Y"7o'lik atkolİLe dezenfekte edilmelidir. Bu

amaçLa Sağ[ıl< Bakanlığı ı,uhsatlı c]ezenfel<tantar da kutlanı Labilir.'l-emıZlik
yolcu olmadığı durumtarda yapıtmatı ve sonrasında bir dakika bekteniP
haıralandırıtmaLdır.
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fEREKçrd Öruıçıvııun

Ütkeırıizde CCV|D-ı9 salgınının l<ontrolünde yeni normal-<jönem kapsaıııında
karayoltı, clemiryotu, deniz ve havayolu yolcu taşınıacılığı ite itgili alınması ,gerel<eıı
öııLemler şöytedit:
3;a.,ı. A[ı

ır

ışıası ğ ereke n'Ğerı *[ Ön lem

1,gı,

asılınatıve aracı l<ultaııanLarveyolcuların bu kuıal[ara uyn,ıasısağlannıalıclır.
Terminaller ve araçlarcla COVID-ı9 ile itgili ön|.eın[eıe ait anons[ar
yapı[maLıdır,

hususunda bilgitenmesisağlanma[ıdır, Personel.ter ile kaygıtarı, korkuları rıe
ciuyE ulan hakkında konuş u tınah ve personel|e r rah at|atı lma [ıdı r.
mümkünse yüz yüze toplantıLar veya etkintikler sınırlandırılrnalı yerlerine
te|.ekonferanslar voya çeviıim içi etkinl,ikter konulmalı. yüz yüze toplantıLar
veya etkinlikteryapıtacaksa da daha az sayıda kişinin katıtımı sağLanmalıdır.
T,C. SağLık BakanLğının 'CoVlD-ıg kapsamında kafe ve restoranlarda
alınacaklar ön[em[er' rehberinde bulunan kurallara uyulmaUdır.
bek|.enen kuratlan açıktayan bilgilendirme okunmah ve belirtilen kurallara

uyulmalıdır. Bu bilgiiendirme içerisinde ateş, öksüruk, burun ahntısı,
solunum sıkınfusı gibi beiirtileri ite COVlD-ıg temaslısı olan ve COVID-ı9
tanısı atan personel ve yolculann binmemeleri uyansı yer alrnalıdır.

gelişen çatışntar diğer personel,den ve varffi yolculardan ayrı bir
böLümde izoLasyona alınmalı ve tıbbi maske takılarak COVlD-ıg yönünden
değertendirilrıek üzere sağtık kurumuna yönLendirilmeüdir,

olan çalışanlar Sağlık Bakanhğı COVlD-rg Rehberindeki kurallara göre

T.C,sAĞLlK ı]At«\NilĞl

,I4üJ

yönetitn,ıel"idir, (lıttııs://coviclıqbi

,,

[ç

i.saçll|t.rJ9uİıJ

Seyahatten ciönüşte CoVlD_ıg betirtileri açısından ltendilerinitakip etmeli
ve bu süreçte lıerhangi biı,betirti çıkLığıncla Sağ!ık Bakanl,ığı Rehber|eri takiP
ecl i [n.ıe icli r, (jıLilı s;,z/ccıvi d rqbil,gİ."1agl.ijJ.§9:/-$-)
t

pg,.a, ürtarn !.}çzenİ.erımesİ, 'içrnizlşnrt+oşi,
}-i

ava"§.e

ı^ı

d ıırı!.Fnası

i

tş

İ§"g

i

ti Ö n[e

n,ş

Deu*ı^ıı'eİtsiy+nu,

!,çı"

nıesafeye gidecekyolcu otobüs|.erinde en arka sıra, trenlerde orta vagonda
vb.
arka ikisıra (veya kapalı olan yemekvagonları bu aınaÇta kuıllaıııiabitir)
a|an ve malzemeler daha sık temizlenmelidir. Araçtarın temizliği Yolcu
sefer
}<ullanımtarıncian sonra, diğer yolcutan hizmet vermeden Önce,
aralarında uygun şet<itde yapılmahdır,
>} Temizlİkte Özettikte

stk dokunutan yüzeylerin (rnerdiven

tırabzanları,

dikkat
korkuluk, kapı kolları. masaVüzeyteri, tutunmayerlerivb.) temiztiğine
ectilmetidir,

ise buntar da temiztikte ku[[anıtabilir,
clezenfeksiyon için ı,/ıoasulandırılmış $ [İtı,esuyaI/"Çay bardağüçamaşır
suyu (Sodyum hipoklorit Gas No: 768ı-52€) kullanılabilin KLor bileŞikleri

yüzeyterde korozyon oiuşturabitir. Dayanıklı yüzeyter için kullanılması
önerilen bir dezenfektandır. ]-uvalet dezenfeksiyonu için ı./ıo sulandınlmıŞ
çamaşr suyu (Sodyum hipoktorit Cas No: 768ı.-5z-9) kutlant|rnalıdır,

yüzeyleri %7o,hkatkotle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

uygun şekilde temizlenmelidir. ykanabilen, tekrar kul[anılan temiztik
malzemeleri nin 6o€'de yıkan ması önerilir,
kutusuna
Temiztik. sonraslnda personet maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp
atmalı, ellerini en az zo,saniye boyuncasu Ve sabunla yıkamalıdır,

COVID-,]g

l
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kullanmı ile itgili afişler
araçta bulunan tı_ıvaletlere el yıkama ve maske
ve tuvalet kağıdı
asılmalıdır. Tuvaletlere tel< kul.Lanımtık köğıt havlu
antisePtiği lıulunmalıdır,
konıılmalıdır, Tuvalet ve lavabo girişLerinde e|
antiseptiği t<ullanılmatıdır,
Kapı kotları ile teırıas etnneden önce ve sonra eL
sağLaıımalıdlr,
Tuvaletlerde SNl sabun buluııçJuıruı[ma[ı ve devaml,ıtığı
Antiseptik içeıen sabuna gerek yokLuır,
ya cla ııücut
>, l(usııa, }çnaırıa vb. gilıi dururnlar nedeııiyte yüzeyterin l<an
lıavlu ile l<irli
slvısı ile l<oırtanıinasyonu clurumuında eldiven Lal<ıtaı:ak kağıt

yüzeytemiztencliktensÖnraVıosulandınlmışÇamaşlrsuyiıdökü[erek
5clakikalıeklenmelicliı..Dahasonrakirtenenyüzeypaspaslannıalıdır'

poşeilerıerel< atık kutusuııa
Ku|bnıLan eldiven. kağıt havtu vqya bezler çift

yüzeyterde eldiven takıLarak
atıtmalıdır. Çanıaşr suyundan etkitenebilecel<
sonra %la,\k alkotdökül,üp en az 1
kağıt havlu ile kirtiyüzey,temizlendikten

yapıtmalıdtr,
dakika kuru ması bel<Lendikten son ra rutin temizlik

hava[andırı[ına[ıdır,

>) Dış oıtanıdan temiz hava atan havalandırma sistemleri kullanıLrnalı,
üreticifirma önerileri
havalandırnna sistemlerinin baklmıve fi|,tre değişimleri
doğrultusuncla yapılmalıdır, Araç iğ sık sık havalaııdırılmalıdır.
önce sefer aratannda uygun bir şekilde temiz hava ite haıratandırılmatıdır,
verilerek
>) Ayrıca şehirler arası otobüs, tren vb, yolculuklarda daha sık mola
otobtısün ı5 dakika havaland rı lması sağlan abi [i r,
ı

»

her şoför
oiobüsterde yedek şoförl.erin uyuma alanının havalandırmasl
yapılmalıdır,
degişim i öncesi ı5 dakika temiz hava akımı sağlayacak şekitde
sonra
Bu alan su ve sabun./deterjanla iemiztenmel,i ve havatlandırıldıktan
özel olma [ıdır,
ku LLan ılma hdı r, Burada kullanılan malzeme kişiye
yolcutar ödeme terminaüni
uygutamalar veya kredi kartlan kullanılrnatıdın
iie temizlenmelidir,
kutlanır ve dokunurlarsa hemen arkasından 7;lolıkatkol

Öntemter
32.3. ÇalJşanlara Yöneük Alınması Gereken
kaydedilıneüdir.

T.c. SAĞLIK RAKp,NLtĞl

:i5Ç

için.etlerenaz20saniyelıoyuncasuvesabuntayıkanrnal|.SuVesabuııun
kultanıtmalıdır, Antiseptik
ol.madığl durumlarcla atko[ bazlı eL antiseptiği
yeterlidiı:,
içeren salıtın kutll'anııaya gefek yoktur, normal sabun

personol. muavİıı vbJ kı_ıratına uygun maske tal<ma[ı,
değiştirilmesi
nıasl<e nemiendikçe ya da kirlendikçe değiştiriLırıeli,

>.} Çatışantar (yarclımcı

örıcesindeVĞsonraslndaetaırl-iseptiğikutlaıııLmalıdn".

})

bulaŞnıa riskinİ
Eldive. kullanımıyalancı güven hissi otuştuıaral< COVID-ı9
arttırabileceği

içi n kullan

ılnıanıalıdır,

biniş ve
>, Makinist. şofÖr, kaptan gibi aracı ku|laııan ça|ışanlar araca
inişl.erindemasl<etakmalıc{ır.Seyal.ıa[süı.ecindearaçtaoLurduklarıalan
ycıl.cul,ardanaynisemasketaknıayabilirler.Araçsürücüteri,tre.nlerde
ayıı,an şeffaf bir
makinist odası, otobüstercle şoför mahalüni yoLcutardan
kişiye zarar
ayırım./bariyer Qörüntüyü etkiLemeyen. kaza durumunda
Vermeyenmalzenıeden.aciIbirduırumdadiğerpersonetinşoförleirtibatını
vb. olursa bulaşma
sağLayacak fermuarlı. naylon vb. benzeri bir ma[zeme)
riski olmavacağından maske takmayabitirter,

alkot içeren kotonya kullanmalıdır,

ve maske takmayı sürdürmelidir,
3e. 4,

Volculara Yönolik Alınması Gereken Önlemler
yolculan n isimleri, Letişim bilgi|eri kaydedi
i

l,me tidir,

(en az ı metre arat,ıktartd düzenü
sosya| mesafe kuralıanna dikkat ederek
özen g österitmeli di r,
sı ra oluştu rmalıdı r. Kalabalı k oluşturmamaya

uymaya Özen
binmelidir ve araç içerisinde sosyal mesafe kuraltarına
göstermelidir.
maske takılarak
tanısı alan veya temaslısı olan araca alınmamalıdır. Tıbbi
sağtık kurumuna yöntendiı,ilmelidir,
eL antiseptiği
yıkanmah. su ve sabunun olmadığı drırumlarda alkot bazlı

CoVlD-:ş l SALÇllN vÖrurriı,,ıiVE ÇAI-İ§MA REı-ısEni
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l<ullaııılmalıdır, Aııtiseptik içeren sabuı,ı kullanmaya gerek yoktur, norma|

sabun yetertidir.

Yolcular seyahat boyunca kuı,atına uygun nıaske takmalı,

masl<e

nemleııdikçe ya da kirtendikçe değiştiritrneli, değiştiritmesi öncesinde ve
sonrasında

e[

antiseptiği kuLlanı lınal'ıdır.

Yolcular aıaca bincliklerincje alkcıl bazlı e[antiseptiğiveya en az%7o'Likalka|
içeren kolonya kuL[anmalıclır.

Oturma düzeni genel olaral< kişi[er arasıııda erı az 1 metre ıııesafe olacak
şekilde yapıLmatıdır, Oturma düzeni yüz yÜze getecek şekilde karşıLıklı
olmamatı, çapraz oturma o[nıa[ıdır. ]'ekti kottuk ve koridordan sonra ikili
koltuk olan aıaçLarda

tel<Li

koltutğa iıir kişi, ikili koltuğa pencere kenarıııa bir

kişi oturması sağlanarak sosyal nıesafe korunıııalıdır.

q kişilik

koı,npartmanlarda

ve pullman bölüınlerinde anne, baba ve

çocuklarclan oluşan ailenin bir arada oturrnasına müsaade ediLir. Aynı
hanede yaşayan erişkin kişiler ise soqyal mesafe korunarak z kİşi olacak
şekil.de yolculuk .edebi|ir. Diğer durumlarda kompartmanlarda tek kişi
yolculuk etmelidir.
Bakıma ihtiyacı o|,an kişil.erin ve çocukların aileleri ile seyahati sırasında
sosyal mesafe şartı aran mamalıdı

r.

Yolcularııı çal.ışantarla temasının ırıinimum olmasına özen gösterilmetidir.
Kısa süı:eli

€ saaü seyahatlerde su dısında

Tren Lerde yemek

bİr

şeyyeıne içrne yapılmamalıdır.

vagonu kapalı olmahdır,

Uzun seyahatlerde (z saatin tszerinde) ambataj[ı kumanya şeklindeyiyecek

içecek servisi yapılabilir. Su/çy/kahve içilirken, rnaske çıkarılacağı için
mesafe en az ı metre otacak şekilde (tercihen z metre) oturma velveya
yeme-İçme düzenlemesİ yapılmatıdır. Yeme içme öncesi ve sonrası kişisel
hijyen kwallannın uygulanma§nb imkan veren düzenlemeter yapıLmatıdır.
Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal., bıçak, bardak vb. malzemelerin tek
kullanımtık olacak şekitde sunutması sağtanmalıdn İkı,anıların dağıtımı
sırasında ki5isel, hijyen kuııa[aı,ına uyulmalı ve maske takılmalıdır,

Yolcular birbirine yiyecek içecek ikramı yapmamalıdır.
Ku[aklık dağıtınıı yapıtacak- kişiye özel otmalı ya da yolcu[ar kendilerine
ait kuLaklıkları getirmelidir.

