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Ilgi : Ticaret Bakanllğl'nln 25,06,2020 rarih vc 55303l25 sayıll yazüsü,

|lBi yab ic 2020 yüll fuar takviminde ycr alaı luarlardan ]'cmmuz ve Ağustos ayünda kaDoh olande
dİzenlenmc§i Dlanlananlırın l Eylül sonrası donenre en€lcndiğl, açık alanda düzenlenmesi p]anlananların
ise alınacak önlemler ve uyulüıasr gerekcül kulılltlr çerçe!csin(le l Temmuz itibariyle düzenleneceğl
bildürilıncktcdir

Bakanlık tarafından gdndcrü]cı ",\çük Alınlardı Düzcnlcne(lck olan fuarlarda Allnacak onlemler Ve
U}'ulması Gcrckcn Kurallar" )irzrnız ckiıdc ilcıilıııckıcdiı l}u kapsamda fuar düzenleyicilerinın karara
uyması gerekmekte olup, karara Lıyııalarllll t€nlincn gcrckli bilgilendirmeleıin yapllmasını ve gerekli
önIemlerin alınmasını rica edeı ırı

saygılarlmla.

Mustafa sARAÇOZ
Genelsekreter

EK: Aç,k Alanlarda Düzenlenecek olan F'uaı Iarda Alınacak ()lrleinlcr ve Uyulması Gereken Kurallar ( l

say fa)
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AÇIK ALANI,ARl)A DÜZ!]\1,1 NE(]El( ol.^\ l.,(JARLARDA ALINACAK
öNLı.\r l.EIt YE l YtJLM,{sl GEItl.]Kla\ KURALLAR

Dünyada ve ülkcnrizde yaşanan ('ovlD- l9 salgıılı İcdeniyle açık alanda düzenlenecek
yun içi frrarlarda i]şağıda belünilcn lrususlara rlayct edilecektiİ,

ı) Fuar a]anlnln tiim gi.iş Ve çlkışla.ı kontrol alt]nı allnacakttr. ( tumike vb.)

2) Fuar alanına giI iŞte vc fuar aIanlnda kat,ltmc,]ı!r.1'lıar alant 8örevlilerive ziyaretçiler

maske ku]laniıcıktll

3) Fuaıı düzeırlcl,cır firına la]dlindaıl flıır alaİrna giriş yaPan kahlümcl, fuar alanl

göIevlileri Vc /iyarclçilerin tııcŞinin ö]çü]mesille yönclik tedbir alınacaktır, Ateşi 38

derece üzerindc olanlarün tiıar alanüna girişinc izin verılmeyecek ve bu kişiler sağllk

kuruluŞuna yönlcndirilecektir

4) Hasta ve hısünllk bcli(isi gijstercn. izo]asyondiı bu]unması gereken katülımcl ve

görcvliler lİaı ılanlniü a]ını]layacaktür

5) Fuandüzen]cycnfiı,ıİratalal'lndantiiralanını8iliŞlerdeveherstanttaelantiseptiği

bulundunılacaktır

6) Fı]ar alanünda kıtülüüİcl]al, görevlilcI ve ziyaretçiler dahil kişi saysl her dört (4)

metrekarcyc bil kişi olacaklür,

7) Fuar alanına giıcn zir-,arcıçi sayısl bcliricnc.ck Zi,,/aretçi kapasitesine ulaşüld|ğında

yenü züyarcıçl ılıılnra},acaı: ı c sosra] ıııcsafc Iuliü])na göre bekletilecellir.

8) Fuar alantnda stınilal. aü,asın.la en 3 nrcİl,e mcsafe bulunacak şckilde

yerleştirilcccktir,

9) Stantlarün önünde zemin. sosyal mcsafcnln korunmaslnl saglayacak ışaretler

konulacaktıl

l0)Fuar alanında katılıııcılar Vc ziyaretçilerin sosyal mesafeyc uymasına yönelik

tcdbiller alıniıciüknr

l l) Ziyaretçiler liıaı alanında sosyal mesafcyc uylnalan konusunda uyanlacaktır.

12) Tuvaletlerdc %70 alkol]ü e] antiscptiği bulunclun.ılacaktır.

l3) Tuvaletlcrin lcıninleri, klozctler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıklan,

kapı kolları I (' Saglük ]}akanIığl'nıır ilgili rchbcıine görc temizlenecektir.

ı4) Tuvalctlcrdc .k5ik ııalzcın,, olıral acak. dcViıünlr !ıvl sabun, tuvalet kağıdl ve kağlt

hav]u bulundüll lılacıklır

l5) El kuIuhna Iınları kLüllaülünlıı kapaLülacakhr,

ı6) Fı.ıar alanınd.ı k!ıraIlara u) uln denetlenecekıiı


