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COVID-19 KAPSAM INDA BİLARDO SALONLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 

Genel Önlemler 

 

 
COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve 

hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıkl arla kirlenen yüzey lerle temas eden 

ellerin ağız, burun ya da gözle re dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bilardo salonlar ında 

müşteri lerin birbiri ile yakın teması (1 metreden yalcın, 15 dakikadan uzun) ve ortak ma lze me 

kullanımı söz konus udur. Bu nedenle hem bilardo salonu çalışanı hem de müşteri, COVID-19 

kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki  kurallara  uymalıdır.  Her  bilardo  salonunun görünür 

bir yerine önlemlerle ilgili afiş ler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yerind e uyulm ası gereken  

kurallar)  asılmalıdır. 

Bilardo salonu ile ilgili alınması gereken önlemler 

Genel Önlemler 

• İşletme de kurallara uyulup uyulmadığını belirlemeye yönelik bir sorumlu personel 

görevlendirilmelidir. 

• Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. 

• İş  yerine müş ter i haricinde misafir alınmamalıdır. 

• Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmelidir. (Seans ile çalışılıyorsa, hangi seansta 

kimlerin geldiği kaydedilmelidir.). 

• Salona maskesiz müşter i alınmamalıdır. 

• Müşte riye salona girişten önce ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılmalıdı r. Ateş 

ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu  ku llanmalıdır.  Ateş,  öksürük,  burun akıntısı, 

nefes darlığı beliıtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar/müşteriler  

tıbbi  maske  takılarak  COVID-19  yönünden   değerlendirilmek üzere  sağlık  kurumuna 

yönlendirilmelidir 

• İş yeri girişinde ve içinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere el antiseptiği 

bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli 

ve  boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir. 

• Müşterinin iş yerine girmesini takiben ellerini yıkaması ya da el antiseptiği kullanması 

istenme lidir. 

• İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. şeyler bulundu rulmamalıdır. 
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• Kullanılan aletler (topl ar, ıstaka lar) her müşteriden sonra % 70'lik alkol ile silinmelidir. 

• Bilardo salonunda kafe tarzı yeme içme bölümleri var ise T.C. Sağlık Bakanlığının 

Restoran, Lokanta, Kafe çalışma rehberine uyulmalıdır. 

• Müşterilerin ku llandık ları ekipmanı zaman zaman temizlemeleri ıçın, ekipmanların 

yanlarına  dezenfektan  özelliği olan  mendiller  ve dezenfektanlar mutlaka konulmalıdır. 

• Bilardo masaları aralarında en az üçer metre mesafe olacak şe kilde yerleştirilmelidir. 

Salon alanı  buna  yeterli değilse masaların  birer  atlanarak  kullanılması sağlanmalıdır. 

• Müşteriler oyun sırasında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre) uymalıdır, oyun 

sırasında maske takmaya devam etmelidir. 

• İş yer i içinde s u ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek kullanımlık kağıt havlular 

bulunm ası sağlanmalıdır. 

• Çöp kutularının düzenli olarak boşaltılması sağlanmalıdır. 

 

 
 

Soyuıuna odası, Dinlenme salonları, Tuvalet ve Lavabo lar 

 
• Soyunma odası ve dinlenme salonu bulunan A Klas bilardo salonlarındaki bu bölümlerin 

sık olara k temizlenmesi ve havalandırılması sağlanmalıdır. 

• Dinlenme salonlarında aynı anda bulunacak kişi sayısı her döıt metrekareye bir kişi olacak 

şekilde belirlenmeli ve bu sayı salonun görülebilir bir yerine asılmalıdır. 

• Tuvaletler ve lavaboların temizliği sık yapılmalı ve temizlik kontrolleri  kayıt  alt ına 

alınmalıdır. 

• Bu alanlarda temizlik sonrası 1/100 oranında  sulandırılmış  çamaşır  suyu  (Sodyum 

hipoklorit  Cas  No:7681-52-9)  dezenfeksiyon  amaçlı kullanılmalıdır. 

 

 
Müşterilere Yönelik: 

 
• Bilardo salonuna randevu ile gidilmelidir ve randevu saatine uyulmalıdı r. 

• Ateş, öksüıü k, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler varsa bilardo salonuna 

gidilmemelidir. 

• Bilardo salonuna girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen 

kuralları açıklayan bilgilendiıme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır. 
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• Bilardo salonuna giımeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler  ve  genel  olarak toplum 

içinde basit bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken maske kullanım kurallarına  

uyulmalıdır. 

• Bilardo salonuna girdikten soma eller yıkanmalı ve el antiseptiği kullanılmalıdır. 

• Diğer müşterilerle sosyal mesafenin (en az 1 metre) korunmasına dikkat edilmelidir. 

• Bilardo salonunda gereldi olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıd ır. 

• Sık dokunulması mümkün olan yüzey lerin farlanda olunmalı, buralara dokunulması 

durumunda el antiseptiği  uygulanma lıdır. 

Personeli  Korumaya Yönelik Önlemler 

 
• Personele vardiya başlan gıcında ateş ölçüm ü ve semptom sorgulaması yapılmalıdır ve 

hasta personel (ateş, öksürük, burun alantısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan) 

çalıştırılmamalıdır. 

• Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunu m sıkıntısı gibi beliıiiler 

gelişirse, maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilmelidir. 

• Personel vardiyalı çalıştırılmalı böylece çalışma oı1amında aynı anda daha az personelin 

bulunmasını sağlanmalıdır. 

• Çalışan personelin tümünün kuralına uygun maske takması sağlanmalıdır. Maske 

ıslandıkça ya da kirlendikçe değiştirilmelidir. Yeni maske takılırken eller yıkanmalı 

veya el antiseptiği ile temizlenmelidir 

• Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlamnalıdır. Bunun için, eller en az 20 

saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda  el antisep 

tiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sa bun 

yeterlidir . 

• Çalışan personelin temaslı ya da izolasyonda olmadığından emın olunmalıdır. Bu amaçla 

HES kodu üretmeli, görevli bir personel " Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden 

çalışanların HES kodunu sorgulanmalıdır. 

 
 

Oı1am Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

 
• Temizlik günlük olarak yapılmalıdır. Ancak, sık kullanılan alanlar daha sık 

temizlenmelidir. 

• Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır. 
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• Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. Antiseptik içeren 

sabuna gerek yoktur. 

• Hepafilitreli hava ala mı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları 

kullanılmamalıdır. 

• Tuva letlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır. 

• Temizlik, temiz alandan kirli alana doğru yapılmalıdır. 

• Yer ve y üzeylerin temizliğinde nemli sil me-paspaslama tercih edilmelidir. Toz çıkaran 

fırça  ile   süpünne  işlemlerinden kaçınılmalıdır. 

• Yer temizliğinde  su ve deteıj an/sa bun kullanılması  yeterlidir. 

 
• Temizlikte özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kollan, masa yüzeyleri  gibi) temizliğine 

dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve  deteıjanla  temizlik  sonrası dezenfeksiyon için 1/100 

sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sod yum hipoklorit içeren çamaşır suyu 

(Sodyum hipoklorit Cas No:  7681-52-9)  kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde 

korozyon oluşturabilir Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. 

Tuvalet temizliği için 1/1O s uland ırılmış çamaşır suyu (Sodyum   hipok.lorit  Cas  No: 

7681-52-9)kullanılmalıdır. 

• Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar ldavyeleri, telefon ve diğer cihaz 

yüzeyleri%  70' lik alkolle silinerek  dezenfeksiyon sağlanmalıdır. 

• Yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için; virüslere etkinli ği gösterilmi ş etken maddeleri 

içeren ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ' Biyosidal Ürün Ruhsatı' bulunan yüzey 

dezenfektanları kullanılabilir. 

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/B iyosidal/Dezenfektan.aspx 

 
• Dezenfektan ile deteıjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalıdır. Çamaşır suyu ile 

tuz ruhu, sirk e gibi asidik maddelerin karıştırılması sonucunda oıtaya çıkan klor gazı 

ölüme varan ciddi zehirlenmelere neden olabilir 

• Istakalar ve top takımları her müşteriden sonra temizlenmeli, %70'1ik alkol ile 

dezenfekte edilmelidi r. 

• Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır . Temizlik 

sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atma lı, ellerini en az 

20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır. 

http://cbs.cevresaglik.gov.tr/cevresaglik/B
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• Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası uygun şekilde 

temizlenmelidir. Yıkana bilen, tekrar kullanıla n temizlik malzemelerinin 60°C'de 

yıkanması önerilir. Paspas başlıkları su içerisinde bekletilmemelidir. 

• Temizlikte oluşan atık lar evsel atık olarak toplanmahdır. 

 
• Bilardo salonu sık sık havalandırılmalıdır. Vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık 

Bakanlığı tarafından  hazırlanan  "Salgın Yönetimi  ve Çalışma Rehberi"nde  yer alan 

" COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlend irme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e 

uygun hareket edilmelidir. 

 


