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Yolcu Taşlma Kapasiteleri Hakkünda

Bilindiği ilzere COVlD- l9 Pandemisi sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi iilkemizde de kara yolu
taşlmaclllğı sektörü ciddi bir şekilde etkilenmiştiİ. Her 8iin artan bir şekilde tedbirler allnmakta ve hayata
geçirilmekıedir,

Normalleşme sürccinde odalar|mtzdan gelen en büyük taleplerinden biri olan 2+l koltuklu otobüslerdeki
taşlma konusu Sağllk Bakan]lğı taraf|ndan l Haziran 2020 tarihinde yayInlanan "Sektörler lçin Covldl9_
salgün Yönetimi Ve Çaltşma Rehberi" başlıklı ça]lşmada yer almaktadür. Konu başllkll rehberin
l5 1.sayfasının ilgili maddesinde "Oıurna dtjzeni gckel olarok kişilcr arosında en az ] melre mesale olacok
şekilde yopılmulıılır ()lurrfia düaeni ,-üz yize gelecek şekilde karşılıklı olmamalı, çapraz oturma olmahdır
Tekli kolıuk P koridordan sonra ikili kolıuk ohın ııraçlardo tekh kohuğo hir kiŞi, ikili kolıuğa pencere
kenorha bir kişi oturm.lsü sa!ğkınıırak sos|al mesı/e korunmııIıdır." cümlesi yer almakıu.hf

.1|,ü'ıc0 .finr .ı,ıüı ü,ehh|ıin l5l.\.ü)|iı,\uüın ilgili nıklılasinıle "E..\le| ıc 2() wı,ı alüı a.rıı so.ı,alı ııı.lıı,un
('ocıükllr üfIı1 |\nll sc}'ahaı edı!hilirlar ]]i,,uile i\'üüı stı!ıŞı }r?ıl»ıış .1,on .y,ıınıı oıurulıır1 kolülüklOrn ön vc arkıü
lu,OılükLüki kürlüLklüıü,ılü\ L,aüı] klnorün.ı lekli ı,lurııııı ıuğlıınurok ııı:ıol üııa\Oli korunur "L'ümtrli de ),cr

Bunun loülı,lüılı 1_1 nü re hb.l i,l l ) 9 ,a.ıtııs ınılıl 1ı,r ılıııü " l'arsok l Sc ryis ,!ı.Iıçlrırıı,h ilyı l ı A lı ına.,ı
<;erckcn ()hlcfuleü"'boŞlıgı alılndo balirüil hu\ıılkü,lı i-\tin1den Pcr.\orlcl vn,islerinin g/o5l)

ılcğcü lcıklirmesi l§nıl hırukıhlüİü V ?!rrund \rr|ı iğinde üüıü,] kolı ukkırIn olurm.) Jii:ani i(.in.le%)100
ürkırOk hüll.ı,1ül.ıbilı!cc8ıniD unldŞıldüp göl,iil, cIırılir

l\,üşlerl Büıl«ınlüğü ıOtıü/ınılıın konııl,tı ili.ykiıı GcDelsc l H.ı.ıran 2020 ıırihinde |,0ınfunmı| üılup ekler4le
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tÇiŞLERr BAKANLIGI
iller idaresi Genel MEdürlüği

Kakamanmaraş Valiliğine

ILLER lDAREsl

ÇoK ACELE
0ll06n020sayü : 89760E65-15j-E.8567

Konü : Şehiİiçi ve Şehİleİ,aİa§ü
Yolcu TaşlmacüLğ

lLgi ; a) 23.03.2020 tarih]i ve 5823 sı}lh Gerı€lgğmlz,

bJ )6.0],2020 tariHive j899 sayılı Genelgemiz

ioronavirüs salglnmın görüldüğü andan itibaren, sağhk Bakanllğı ve Bilim Kunılunun

on".iı"ii, i"v,n crrrit uıbaşian,rn,zın ralimatl4rı doğİulfusunda; salglnınöulaşın toplum

,"ed, "; k;, a'ir.ri açısından ol,,ışturdugı riskı yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal

mJsa-f"yi ko.u." r. salİının6ulaşın yayılım hlzını kontrol alttnda turma amacıyla birçok

ıedbir kaİan allnarak u} gulama)a geç;rllmi$ir
ilgi (a) Genelgemiz ile tiim şehiriçi çalt

belinilen yolcu taşrma kapasitesinin o b50',i or

yolculartn otıırma ş.klinin yolculann b
(b) Genelgemizde personel ve ışçl
valilillerimize talimaİ verilmişti.

Gelinen aşamada kontİollü sos}-'al hayat sürecine geçilmiş ve Sagllk Bakanllğl

Koronavirtis Bilim Kurulu taraflndan Ek |,ieki.Kenı içi abşım Arğçıafü (Minibi§ıef,

ioı-uşıor, IIalk olobüslerİ, Beledı!e oıobü5teü ve Diğellefi) ile ilgiıi ğlı"ması
g"r"İ"İ,İ anİ"-l"l', Ek 2'deki " Peısİnel Seois Araçla ia ilglli Alınması Gereken

ijııeııııet'' , ve Ek 3'deki "Kaıay olu ToŞlmacılığı, Demiryoıu Toş,macıhğı, Denizvolu

İlcı Taşİmacılığı ile İlgili Alınması Gefeken Enlemler" adıyla şehi,içi ve şehirlerarasl
yolcu taşlmacıl!ğına ilişkin Tehberler yaynlanmüşhr,

Bu kapsamd6:
a) iıgi (a) Genelgemiz ile liım şehiİ içi çahşan rcplır 1aşıma aJaçlarında ve personel

."rri.i".iia. 
"."ç -t;atında bclinilen yolcu taşlma kapasitesinin o/o50'si oranInda yolcu

kabul cdileceği yönündeki talimatımzın }ninirliikten kEIdınlması,

b) Şehiriçi ve şehirte.arast yolcu taşümacıllğında uygulamanın Sağlık Bakanlığı

«o.onuri.ii. gilirr, «rrulı.ı tarafindan hazırlanan ekle gönderilen rehberler doğrultusunda

8erçekleştirilmesi," ' 
c) 

'Ek-l'deki 
Kent içi Ulaşlm Araçlarü (Minibttsler, Dolmuşlar,,Halk Olobüs Leri,

Belediye otobuslerive Diğeİleri) ile iIgili 1lınmasl Gereken önlem]eriı" l4,2-Yolcular için

Alınması Gereken Önlemler" başl|klı küsmlnın 4 üncü fıkasının "Araçlara kolıuk soıısı

-Bu !elg. .l.kfuni* @21üdtr iEzl! sü.tiM alB g6@k için kl,s " ,w ,r,is/,rı 8av ,]F,,*D,8zl,fu ,dft§De

gireat l:ır:w--c:ırag 3l kodüuyfu

oiçı çd!4.,Anİj! 0',630

TgL.loiNo (rr1].1211$ D!!]b, lra , ,1235 !3tr No,(] ı?}a 
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hodal maşrcü alınobilıf, olaklo tolcu oınma,nal ıı,, Kopltı*h dörıl' kolluklafın iki

kolıuga çaPfoz oldlak otufulmalııfu, Fofklı

özelligi kulalıolı ve soslal mesaİele göfe

dazenle ası kapsamnda madde metnindeki "Fa,İ'ı
özelliği,e!a nİteııği olan diEel olaçl
d zenleme ]apılmahdın" istisnasüna l

hatlar!nln niteliği (metro, metİobüs, tramvay

ayakta yolcu alünabileceğinin ll ve Ilçe H!fzlssIhha Kurullarınca alünacak kararlar ve

konulacak kural!ar doğtultusunda belirlenmesi,"-"-İr,..l".,r" 
ilişt-in Vali^(aymakamlarca Umumi Hüfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72

""i 
."Ja.i"j"y*r""a gerekli kararlarln ivedilikle alınmasl, uy8ulamada herhangi bir

"tr"İl,c"."va; ".rllr";mesi 
ve mağduriyete neden olunmaması, alınan !Tİlİ^:y,"y*

vatand;şlara umumi Hüfzlssühha kanununun 282 nci maddesi gereğince idarl paıa cezası

,..ı.J, .ytr"irer" aurumuna göre Kanunun iIgili maddeleri gereğince işJem yapılması,

t""r. r-rrİ İ"İİİİ 
"aen 

davtanİşlara i]işkin Türk Ceza Kanununıın t95 inci maddesi

kapsamünda gerekli adli işlemlerin baştahlmasl hususıında;

Bilgi ve gereğini önemte arz ve rica ede,im,

Ali ÇELIK
BakaJı a.

Genel Müdü
Ek:
l_ EK-l
2- EK-2
3_ EK-3

Dağhm:
cl€Ğği:
8ı İL vALrLiĞNE
JANDAR.VA GE,NEL KOMUTANLIĞINA
EMNiYET GENEL i!4L"DüRrüĞüNıE

Bilgi:
cU\lHtjRBAŞKANLIGI}iA
ADAIET BAXANL]ĞINA
AiLE, ÇAL1ŞMA \E SosYAL
HiZMETLER BAI(A]]-IĞINA
ÇEVRE \E ŞEHİRCILIK
BANANLIĞINA
DIşiŞLEFI BAI(ANLIĞINA
E].IERJi \E' TABü KA\NAKrAR
BAKANLIĞINA
GENCLi( VE SPOR BAKANLIĞINA
HAdIE VE MALIYE BA]GNLIĞL"rA
KüLTüR VE TLIRIZM BAXANLıĞn{A
MILLİ EĞiTM BAXANLIĞINA

'Bub.tgeel.hniti@lrdui@zlı@!iMslogöfukiçiı,,s',çw..i.ir/,r,m',F,r,kIİful@Artr.§in.
Biftk a3i93 *-carrag-.ags.:-2Lc3sE-Fcn+xc83) koiİlD j@

Bie] ,çn lta5in ttA\aıoolu
A\@ Bitğ Lb! Yrdği§



ViLLI sAVU}.\,h BAI<A}üLıĞİ.IA
SAĞLIK BAXiNLIĞNA
SANAYi VE TEKNOLOİ
BAI(ANLIĞINA
TARM \,E ORMAN BAI(ANLIĞNA
TICARET BA«A\LIĞINA
ULAŞTIRMA !T AlTYArl
BAXANLIĞINA

'Bu be he etektlonik ifvalı.t]r ifuzdlsğğ-ioir s|@ gğ@k||a hlq. //wl .,icisleli rl DqıfukDbfuIaad dft'i^,
giğ.k (3.tf 3l{}-a3lr.g-,Bs jr?-2ıcssE-nca+xcs3) kodımy@

Xjd,6 ıj!İik! Ar&İ §J@ No 19ı c!t!}!fut@ 066r,
rdğf@ Nol o]2}4r].r a Daüi !233 1!35 F*No €l2lır93e

EJg ,91 HO:yE HA\]ğo6ıU
AtnsrijelJ,nYfu6
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.r4. KEnıT ici ULAŞlM ARAÇLAR! (MiNiBÜsLER, DoLMUşLAR,
çİİİİ <jio-'eüEEiii, i i LEöiv e oro e üsı-p n i ve oi Ğ e nıeni ı
!LE iLGiLi AUNMA§ı GEREKEN öNLEMLER

Minibüster, dolmuşla[ halk olobüsteri, be{ediye otobüsleli toplu ubŞlrn alaçlaTü

otduğu için covlD-1g satglnlntn y?y|[ması aÇlslndan özeltik arz eder- Bu sebepte

aşağtdakl öntemter a[ınmalıdlr. Araç içıne covlD-1g ile itgili uyLlLİıasl gereken

l<urallal gölünür bir şekLde a9lmatl Ve soföl Ve yoLcLıLaOü1 bı] kulauaE uymasl

saotanmabdır Alaçtarda giriş kapı9nın yanına et anLisepLiği konuLmabdır,

14.x. Şoförl,er için ALnmast Geleken Önlemler

. Şofdltef ilgiti mestek odasl/billikleri La,dflndan covlD-1g hakknda

biLgitendiritmetidir.

- covlD-1g ite wumLu betirtiteli (ateŞ, öGı]rük, burun aklnhsü, nefes darLğl

Vb,) otan şorörter çallşmamatl, saoık kulrımuna gitmelidi,

. soförlel. son dı_rraktarda slra bekterken sosyat mesab kurallna uymabdr

. §oförter kişiset hljyen h]ratlarlna uygı]n şekıtde hareket etrneli Ve aracm

içinde muttaka maske kultanmaudlr Yolcu[arla araslnda 5efaf kabin

olanlarda şoför maske talanayabitir

oMaskelelnemlenmesidurLrmundac]eğiştiritmeiidir.Maske[erçükanLlrken

lastikterinden fu tutma!, masketerin dış yıJ2eyine dokunu[mamaU, maskeler

tekral üastiklerinden tuLutarak takütrna{dlr, KLıtLanltmış masketer ağz bağtl

çöp torbaslna aLlrnatüdlr, Maske değiştirme söz konusu ise el antjsePüği

kutlanıl_rnatüdır,

,, Bu araçlarda üclet fuemesi slrasmda eL temaslnl azattmak iQin bir kutıl

içirde para atüşVerişj sağtanmatüdlr,

» Şoiörter lçin kapaL dinlenme alant olan dlrraklarda, ticari taksi dür,aklannda

aLnri,ıa§ oereken 6nlem[ere uyuLmalldır,

,4.2. Yotcu|,ar için Atlnması Gereken Önlemler

o Yotcular belderk9n sosyat mesafu kü]ralına uymaldür-

» YoLctı[al araçtara binerken Ve inerken sosyatmesafe kur€tına uymaLdlt

. Araca binen Lüm müştenlef maske takmalı ve yolculuk boyunca

çlkarmamatldıl. Maske takmayan yolcular araçlara atlnmamalldlr

» Aü-aÇlala kottuk sayüsı kadal müşteri at]nabiür, ayakta yotcu aLınmamaldf



6 lC 9\ĞLlK l]AtGN1-1Ğl

Karşlllkll dörttü koLtuktarın iki l(ottuğu kuLlanılnai], yüz yüze getinmeyecek

şekitde çapraz otarak oturulmalld,r Farklı özettiğ] Veya nitetiği oLan diğer

araçlarda oturma kurallan Ve sosyaI me5afeye göre düzentemeyapltrraIldlt

AraÇtarda gün ]çerjsinde araca binen her müŞterinin kullanımlna yelecek

ö(Çüde alkot bazlı e| antjsept]ği Veya en a2 %7o'tik aLkot içeren kolon!€

bULundurulna[ müşteri ai,aca bincl]gi aürCia atkol bazlr e[ antiseptiğl veya

kolonya kü]LLanraa!dDl

coVID-19 ile u},ufiLLl betirtiteri (ate§, öksürük, bLırun aktnllsl ılefus dartüğl

Vb ) otan ffrüştenleraraçlara allnmama[. sağllk k-rramunayöntenclirilme{idit

Damlacık otuşturması ne(]eniyte araç içjnde konusulmamatü Ve

bağl(lmamaldıt

Araçlarda bir mecburiyet olmadlkça sı] dahit içecek Ve yiyecek

kullan(mamalıdü.,

14.3. Araçlarda Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

- Araçlarda klirnanln iç hava sirkütasyon düğmesi kapall olmalüdlr

» Araçtarün klima hava 6ttre bakrmldüzenli olarak yaphılmalldlr

o Araçlarda pencereler uygun otan her fırsalta açltarak minibüs ç havaslnln

temizlenmesi sağ[anrna!dlr,

» AraçLann genet iç temiztjği gün sonunda su Ve deterjan ileyapılmatıdrr

» Alacın iç yüzeyi su Ve deLerjanı bez kuttanıLarak siLinmeL]dir,

» Her ilk Ve son durak arasındaki sefer Larnamtandığlnda slk dokunulan

yüzeyLer (kapı kottarı. l(ot dayama/kolçaktar, iutacaklar, cam açma

düğme].eri, emnıyet kemei tokalarl) önce su ve deteaan! bezle 5ıLlnmeli,

dahasonra da /1oo oranlnda suLand]rllmıs çamaşlr suyLı Veya en az %7o'Lik

atkol ite dezenfekte ediLmelidir. Bu aınaçla sağtlk Bakantğl taraflndan

ruhsatlandırılrnş dezenfektan kuuin|tabitir Araç temizlenirken kapütaİ ve

pencerelel açlk kal,naLdlr- Temizlik yotcı] otrnadlğl durumlarda yaplLmatü

Ve dezenfeksiyon yapı[dıklan sonra bir dakika bekLenip ha!€landlrllmatdlr

H
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28. PER5oNEL §ERVis ARAçLARıY!-A iLGiLi AL|NMAsı
GEREKEN öıııEı,ıı-En

seNister toplu ulaşlm araçlafl otduğı] iÇin covlD-8 satglnının yay(masl

aÇlsından özeLllk arz eder servis şoförleri işveren tarafından covlD -19 hakknda

bıLgiLendiritrnetidir Araç içine covlD-$ i|e ilgili ıA,Lülrnas geıel<en ku,atlar gon_ınür

bir şeL(ltde a9tmal Ve şoför Ve yotcuta,ln bu kurallara uymasl sağ|anrnatdüİ

AraÇ[ada gll jş kapüslnln yanlna etantiseptiğl konL(matüdlr

A§ağtdaki öntemtar allnmaudll

23.1. §oförler için Atınıİast Geıeken onLomLer

» seruis şoförten, kişise( hijyen kurattarlna uygun 9ektlde hareket etmell ve

alaqn iÇinde mL-İtlaka tlbb] maske kutlanmalldır

>> Maskeler nem(endiğinde değiştir]LmeLidir Maskeler Çlkanllrken

tastiklerinden tututmatü. masketerin dlş yüzeyine dokunulnamalı, yeni

maske yine lastkterinden tututalak |akl_rnaldtr Kutlantnl§ masketer

ağzl bağt çöp tolbaslna atlL,natldlr, N,4aske deoiştirme söz konusu ise et

antiseptiği kuttanlLmalldlr

» Mümkünse servisin şoför koiluğı] yotcutardan ı,ıygı,rn malzeme ile

ayn[maldır

2a.2, Yotcutar için ALlnması Gereken Öntemler

» YotcuLar servise binerken Ve inerken sosyal mesafe §1 metİe) kura(|na

r.ygun dawanmalldlr sosyal mesafe kural,ınüh bozulmamasl için onLemter

aLünmatldıt

> Yoiculat se ise binmeden eL antiseptiği veya en az wd!1k atkol içelen

koLonya kullanmaLdır,

» covlD-lg ile uyumlu betirtjteri (ateş, öksüruk, burun akntlsı, neles dar!ğı

\ö.) otanlann tlbbi maske takmasl sağLanmaı, servise alınmarnat Ve işVeren

bitgitendiriterek 5ağbk merkezine yönLendirilmelidir

- seİVise binen tüm yotcular nlaske takmaL ve yolcı]lü,ık boyunca

çükarmamalldür

. selvise binen yolcutar servise atnma süralarına göre cam kenarlanMan

baŞ[anarak arkadan one doğru, her gün aynl koltuktara oturtulmaldlr

>, Servisterde kottuk nt]marasİ verjlerek olurma Listesi oluşturutrna{l, bu liste

servjste görünür biryerde asıl olmalüdlr
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» oamLaclk otıJşturması nedeniyle servis içinde l<onuşLılmamaL Ve

bağlntmama!dlr,

, serviste bir mecburiyet olmadlkÇa 5u dahit içecel( ve yiyecek

kuttan(mamatldIr,

t8.3. seyvisIerde Havalandırma, l'emizLik Ve Dezeı,ııeksiyon

» l(timanın iç l]ava sjı kütasyon d'üğmesi kapa! otmatıd|r

, serv]s a€çlannin ktima hava filtre bakimı düzenü oLarakyapllrnaLdll,

> Servislerde pencereler uygun otan hel fircatta aqtarak servisin iç havaslntn

Lemiz[enmesi sağlanmalıdlr,

» servisin genet iç tenizLği gün sonü]nda sı] Ve deterjan (e yapıtmaldlr

servisin temiztiği yapİttrken etdiven taklimah, temiztik s0resince ell6r yüze

temas et nemeti Ve temizük bitiminde etdiventel kapaktt Çöp kutular]na ya

da çöp torbalarına atll,natüdır,

,, fuacln iç yiuzeyi su ve deterJant bez kuttanıLarak sitinmelidir,

» Her se is Luru tamamlandıktan son,a sık dokunutan yüzeyler (kapl kottan,

kol dayama/kotçaktar, tulacakLaı cam açma düğmeLeli, emniy€t kemerl

tokalan) öncesuve deteaanL be?Le sitlnmeti, daha sonra da 1/1oo oranlnda

sulandlntmlş çamaşlr suyu veya z'o'tik atkol ite dezenfekle editmelıdir Bu

amaçla sağLlt< Bakanllğl ruhsatt dezenfeKanlar da kı]llanllabitir TemizLik

yolclı olİnadlğı dı]rumtarda }ap(matı Ve sonraslnda bir dakika bektenıp

hal,a[andlnlrnalldı,
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32, KARAYoLL,,,[AşlMAcluĞl, DEMiRYoLu TAşlMAc!!l_Gl,
'rİeııİlÇİjıu voicu rnşıı-ıncıı-ıĞı iLE iLGiLi AL|NMAsü

GEREKEN öı.ıLeı"lLrn

Ülkemizde CoVlD-1g salgınlnln l<onLrolünde yeni ırormal- dönem kap§amında

karayolu, derniryolu, denizVe havayoLLr yolcu taşmaclllğl ile itgi|i ahnmasl gerekeır

öntemter §öVtedirl

32.n, A[ınrnasl Geİeken Genel Önlemler

," Araç iÇine CoVlD-19 iLe llgiLi uyutmasü gereken kuratLar görünül bir şekilde

a5lLTıab Ve arac! l(u[taı,]antar Ve yolcutann b! kurattala ıryması sağlannlalücllr,

Terminaller Ve araçiarda covlD-lg ile itgili ontemtere ait anonslar

yap(malldır

. AraÇtarc]a giriş kapıslnün yanlna eL ant]septjği konuLmalldır

,, Çatışan pcrsonelin covlD-lg'un buLasrna yollan Ve korunma önlemleri

husı.ısunda biLgiienmesi sağhnmatldür Pelsonelter ile kaygülarl, korkıJları ve

duy9utan hakklnda konuşulmatı ve Personetleİ rahatlaiı[ma[dlr,

,, Bilet sab§ ofslerinde, ya2ıhaneierde, yönelimde çatışan personelter[e eğel

mümkünse yü yüze toplantül-ar Veya etkinlikler sünlrlandlnlmaL yerlenne

telekonfeaanslar Veya çer,irim içi eüintikter konıJtmaL, yüz yüze toptant],ar

veya etkinlikteryapıtacaksa da daha az saylda kişinin katllümı sağlanmatdtr,

. Terminalter, metro istas}onla,ü, lırnanlarvb alanlardaki kafeVğ restoranlarda

TC, sağbk Bakanlığınln "covlD-lg kapsamlnda kafe Ve restoranlarda

atlnacaklar önLemte' rehbennde bı,ılunan kuraltara uyulİnaLdrr

» Bu araçlaıa binmeden görünür bir yere asıVnlş oian, içeride uyulİnas]

beklenen kurallarl açlklayan bitgitendirme okıJnmalı Ve betirtilen kurallara

uyutmalıdır Bu bilgilendkme iÇerisinde ateş, öksüruk, burun aklntüsü,

sotıJnurr sıklntrsl gibı betiltiteri lle covlD-lg temashs! oLan ve co\4D-19

tanısı alan personelveyotcutann binmemeteri uyartsü yer alİnaLdür,

,, Araçtara biniş, iniş Ve yolcutuk süresince masko kutlanlml sağlanmaLdır

>> Yo[cuLuk sü€since ateş, öksürük, bıJrun aknlsl, sotunum 9kıntı9 betı+_ite'i

getısen çaLşanlar djğer personetden Ve varsa yolculardan ayn biü

bölümde izolasyona attnmal Vo tıbbi maske takıtarak CoVlD-1g yönünden

d€erlendilihek üzere sağtlk k!ırı]muna yönLendiriLmetidir

- covlD 19 şikayetteri olan, tanlsı Ve tedavisi tamamLanan Veya temashsl

olan çal.üşanlar sağtık Bakantlğ, covlD-$ Rehberindeki klıratlara göle
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yönetitmeiidir (htiDs:,//covidlabit9i,saçlik ÇoV,td

- seyahatten dönüşte covlD-1g betırtiler] açlsündan kendilerinitakp etmeli

Ve bu süreçte lErhangjbir be(irh çlkbğ nda SağLrk BakanL€l Rehberteri takip

editmetidlr (t!5zeovidl9b_i.!gi -.agtik!tQv,ll)

.\_2_ oıtan1 Düzenlenmesi, Ternizlenmesi, De:enfekslyonu,
--avalandırtlması ile iı9iti öntemtel

, Tüm aıaÇtarda şüpheu coVID-lg Val<aian için kottıJk ayır(maudıl Örn Uzun

mesafeye gidecek yolcu otobüslerinde en arkasıra trenierde orLaVagonda

arka ih slla (veya kapal olan yen,ekVagonLan bu amaçta kutlan]Labilir) Vb,

,, Bu araÇLarda heı giün düzenii oLarak temiztit< yapülrnaLdlr sık kultanllan

a[an Ve malzemeler daha sık teı]1iztenmelidir Araçlann temizliği yo!cı]

kuLlanlmlanndan sonra, diğel yolcutaıa hizmet Vermeden önce, sefer

alatallnda uygürn şekilde yapilrnaLldlı

>) Temizrikte özetlkle sük dokunulan yüzeyterin (meldiven Irabzanlan,

kolkutıJk, kapl kotLarl, masa yüzey[eri, LıJtunma yerlerivb ) teİi2tiğine dikkat

editmetidir,

>, U[aŞm araçtan jç'n üreticifrrnanln önerdiği deterjan Ve dezenfektanLar Var

ise bıJhlar da temztikLe ku(lanılabiiür,

, Eğer ozel bir öneri yok ise bu amaçla, su ve deterjanla temizLik sonGsü

dezenfeksiyon için ı,/ıoo sulandünlmüŞ (5 tiLre suya 
'/2 

çay bardağı) çamaşr

suyu (sodyum hipokloriL cas Nol 7681-52-9) kutlanılabitir KLor biLeşikteri

,r'*al.a" korozyon otr]ştulabiljr, Dayanlkb yüzeyler için kLıtlaü1ıtmasl

önerilen bir dezenFeldandlr, Tuv-a[et dezenfeksiyonu için /1o sulandınLrn§

çamaşr suyu (sodyum hlpoktorit Cas Noi 7681-52-9) ku(lanrlmalüdlr,

» T'c sağtük Bakantjğı onayu dezenfektantal kultanGbilir

,, KLor biteşik[e.inin uygun otmadlğı d'jitaL atetler, tetefon ve diğel cihaz

yüzeyteri %7o'lik alkotLe sitinerek dezenfeksiyon 5ağ{anmaLdlr

- Temiztik bğzteri kullanım alanlna göre aynlmat Ve her kullanım sonrasl

uygun şekilde iemizlenrnelidit Ykanabilen, tekrar kıJlLantlan temizlik

malzemelerinin 6o€'de yıkanmasl önentir,

- Temiztikyapan peEonelin tıbbi maskeVe eldiven kLıllanmasİ iğlanmaldlr

Temizlik sonraslnda personel maske Ve eldivenlerinl çıkarıp çöp kutusı]na

atma!, etlerini en az 20 saniye boyunca su Ve sabunla yükamatıdür

o Mo[a yerteri, istasyonlar dintenme tesısLeri vb, yerteldeki tuvaletlere Ve
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Antiseptik içeren sabuna gerek yo]drır

Mumkğnse seyahat sürecinde

havaLandlntmatdır

de araçta pencereter açllarak

» Dış ortamdan temiz hava alan havalandürma sistemteri kuLLantl'nalı,

hava[andlrmasisternLerjninbaklmlVefltledeğişirnteriüreticilirmaöner]teri
doğruLtl]sunda yapllmatldlr Araç içi sık sık havatandlntrnaldlr

» AraçLar yotcu kullanlmlanndan sonıa diğer yolcı]Lara hizmet VeriLmeden

Önce sefer aratannda uygun bir şekitde temiz hava ite ha\atandır(malüdlr,

» Aynca Şehirter aias|otobİ6 tİen Vb yciculuktarda daha sık molaverileİek

otobüsan $ dakika havaLandirılması =ğlanabitir

» otobüslerde yedek şoforle'n uyuma aLanlnln havalandlrmas| her şoror

değişirni öncesi 15 dakika temiz hava akmı saÖtayacak şekitde yapıtmalüdlr

Bu aLan su Ve sabıJn/deteaanLa temiz[enmeli ve havalandürıldıktan sonra

kullanılrnaLdlr. Buİada kuuanıLan malzeme kşiye özet otrnaudtr

» Bilet sahşl Veya ula9lm kartı bakiye yüklemesi iÇin mümkür§e mobit

,ygrtu."ıul. u"y" k,"ai kartlan kuttanltrnaldır Yotcu[ar ödeme terminalihi

ıuLrur ve aoı<unu,üarsa hemen arkas|ndan %7o ük atkot itetemiztenmeLidlr

32.3. Çahşanlara Vöneıik Allnmasl Gereken Öntemter

ocovlD-l9temasltakbininyapılabilmesilçlnÇa!şanlarünçalışmaduzenteti
kaydedjbrıetid ir

,> Çat§antarın oL h0yenine dikkat etmesi sağlanmatdf, EL hijyenini sağlamak
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iÇin eiler en a2 20 sanıye boyunca su Ve sabunta Vıkanma(l, sll Ve sabunun

ormaoıgı aurumtarda alkol baz! et antiseptiği kultanılmatüdlr, Antiseptik

iÇeren Jabun kutLanmaya gerek yoktur, norf\at sabun yetertdlr

,, Çatlşantal (yardlmc! personel, muavin Vb) kLıraiına uygun maske takmaiı,

:naske nemıentiı<qe ya da kiriendikçe deği§tiritmeLj, değiştiritmesi

öncesinde Ve sonraslnda ei antiseptiği klttanl|malıdlr

, Etdiven kutlanlml yalancı güVen hissi oluşturarak covlD-lg buLaşma risknü

arttrrabiteceği içln kultanllrİ,,ama[ıdlr

- MakinisL Şof6r, kaptan gıbl alacl ku(lanan çaLŞanlar araca biniş Ve

lnişlerinde maske takmatıdlr seyahat sürecinde araçta oturduklan alan

yoü"rtardan ayn ise maske taknrayabitjrteİ Araç sürücüteri, trenlerde

makinist odasl, otobüsterde şoför mahatlini yolculardan aylran şefaf bir

ayünm/bariyer (göruntuyü eüitemeyen kaza durumunda kjşiye zarar

vermeyenmaızemeden.ac(birdı-]iı.]mdadiğerpersonebn§ofö.(eirtibatınü

sağtayağak fermuarLü, naylon Vb, benzeri bir rnalzeme) vb, olursa bulaşma

nski olrnayacağlndan maske takmayabilirter,

» Ç€l§anlar araca bindikLerihde alkot bazb e[ antiseptiği Veya en a2 %7o'llk

alkol içeren koLonyd kıJ],lanmalıdır,

. Çat§antardinlenmezamantarında en az 1 metrelik 5os}aImesaf€yi korumall

ve maske takmay] sürdürmelidil

32.4. Yolculara Yönelik Aunmag Gereken Önlemler

,, covlD-lg temaslı takibinin yapllabilmesi için şehirter arası seyahatlerde

yotcuLann isimleri, i(etişim biLglleri kaydeditrnetidir

,, Termina].lerde, metro istasyon(annda, peron[arda Vb yotcuLar, aratannda

sosyaL mesafe kıJrattanna dikkat edelek ten az 1 metre alatıkta'td düzenu

sıra oluşturmatdll Katabalık otü]şturmamaya özen gösterilmelidir

,, Yolcular araca slra ile sosyaL mesafe kurallanna (en az x metre) uyarak

b nmeLioiü Ve araÇ icerisinde sosyal -nesafe kurallarna uymaya özen

göstermetidir.

» Ateş, öksüruk, burun aktntüsl, solunum slklnttsı belirtiteri o[an, covlD-lg

tanEl alan veva temaslısl olan araca atlnmamalldlt nbbl maske takılarak

sağhk kurumuna yöntendiriLmelidir

» Et hijyeninj sağtamak için, etler en az 20 saniye boyı]rrca su Ve sabı"rnla

yıkanmaL. su Ve sabı]nıJn otmadlğı d!,ı'umLarda atkot baz! e| antiseptiği
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kultanltmatldlr Antiseptik iÇeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal

sabun yetertidir

Yolcutar seyahat boyı]nca küIallna uygun maske Lakmall, maske

nemlendikçe ya da killendikçe değiştirilneLi. değiştirilmesi öncesinde Ve

sonrasında et antiseptiği kullan lmalıdlr

Yotcular alaciı bindiKerinde atkot bazt et antlseptiğiVeya ona2 %7o Ljk aLkol

içeren ko[ooya kullanma[dll

oturma düzeni genel otarak kişileı a.asünda en az 1 metre lİesafe olacak

şeki(de yaprtmahdlr. oturma düzent yüz yüze getecek §ekllde kar§ıtlklü

olmamaL qapraz oturnra otnratüdlr, Tekti kottuk Ve koridordan sonla ikili

koltuk otan araÇLardatel{i kottLığa bir l(işi, ikitj kottuğa pencere kenanna bir

klşi oturnlası sağLanarak sosyaL mesafe korunnELıdır

4 kişitik komparLrnanLarda Ve pı.ıllman bötürnterinde anne, baba ve

çocuklarclan olı.ışan ailenin br arada oturrnasna müsaade edilir Aynl

hanede yaşayan erişkin kişiler ise sos}€L mesafe korunarak 2 kişi oLacak

şekiide yolcutuk edebitir. Diğer durı-ımlarda kompartmantarda tek k§i

yotcı_]iuk etmelidir

Bakma ihtiyacl oLan ki5ilerin Ve çocuk|ann aileLeri ile seyahati sl'd$nda

sosyal mesaie Şarti aranmamaLdIr.

YotcüJlann çatışantarta lemaslnln minimum o[ma9na özen gosteri[melidil

Klsa süret] (2 saaü seyahatlerde su dışında birŞeyyeme ifieyapılmamatıdlr

Tren[erde yemekVagonüJ kapaLı otmaL dlr

Uzun seyahatlerde (2 saaün tfzerinde) ambata.l! kumanya şeklinde yiyecek

içecek servisi yapllabitir. su/çaylkahve içilirl@n, maske çlka'ılacağı için

mesafe en az 1mete olacak şek]tde (tercihen 2 metre) oturma \€/Veya

yeme-iÇme düzenLemesi yapllma!dır, Yeme ıçme öncesiVe sonrasl klşiseL

h|jyen kurattarünın uygulanmas]na imkan Veren düzenlemeLer yapılmalıdır,

Baharat. kıJrdan. tuz, kaŞlk, çatat, bıçak, bardak Vb malzemelerin tek

kuttanlmtlk otacak şekilde sı]nulrnasl sağlanmaldlr ikramtann dağıtıml

slrasında kişisethijyen kuraltaf na uyulrral Ve maske taktlmabdlr

» Yotcutar birbirine yiyecek içecek ikraml yaprnama[ldlr

» Kutakuk dağüttrnı yapılacaksa kişiye özel oknab ya da yotcırlar kenditerine

ait kulaktlkLarı ggtirmetidir




