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Etkinlik ve Fuarlar için 

COVID-19 

Güvenlik Rehberi 

 
Yüz yüze deneyimleri yeniden başlatmadan önce, etkinlik yaratıcıları 
etkinlikleri için sağlık ve güvenlik risklerini düşünüyor.  Biz, Covid-19 ile 
ilgili hangi risklerin mevcut olduğunu ve bunları nasıl ele alacağınızı 
belirlerken size rehberlik yapıyoruz. 
 

 

Biz, size şu konularda yardımcı oluyoruz; 

 

Etkinliklerde COVID-19 bulaşmasının risklerini ve bu riskleri belirleme ve 

yönetmedeki rolünüzü belirliyoruz 
  

Etkinliğinizi etkileyebilecek potansiyel bulaşma risklerini belirl iyoruz, bu riskleri 

etkili bir şekilde yönetmek için rehberlik yapıyoruz ve risk kabulü hakkında bilinçli 

oluşturuyoruz 

COVID-19 risklerini ele alan bir olay öncesi güvenlik kontrol listesi oluşturuyoruz 
  

Güvenli bir etkinliği gerçekleştirmedeki kritik rolleri ve sorumlulukları dahil olmak 

üzere, güvenlik politikalarınızı ve prosedürlerinizi personele ve katılımcılara 

iletiyoruz 

Yüz yüze deneyimleri yeniden başlatmadan önce, etkinlik oluşturucuların etkinlikleri için 

sağlık ve güvenlik risklerini dikkatlice düşünmesi gerekir. Etkinlik yerinin konumu, etkinliğin 

amacı ve katılan etkinlik katılımcıları gibi birçok faktör bir etkinliğin risk profilini 

etkileyebilir. Bugün size, COVID-19 tehdidini ele alırken aynı zamanda bulaşma riskini 

yönetiyoruz. Kamu otoritelerini takiben, etkinliklerin fiziksel teması en aza indirmek ve 

katılımcılarının sağlık ve güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için yeni politikalar ve 

prosedürler benimsenmesi gerekiyor. 



Etkinlik yöneticileri ve organizatörlerin, küresel bir pandemi sırasında, neredeyse dünyanın 

her bir bölgesinde ve ülkemizde COVID-19 yaygınlığı olduğundan, her etkinlik ziyaretçilerinin 

katılımcıların ve personelin virüsü yayabileceği varsayılmalıdır. Herkes potansiyel bir bulaşma 

riski olduğundan, bu benzeri görülmemiş pandemi koşulları sırasında ziyaretçi, katılımcı ve 

personel için gereksinimleri ve sorumluluklarını öğrenmek kadar uygun güvenlik ve risk 

yönetimi önlemlerini almak da çok önemlidir. 

 

Biz, aşağıdakileri gerçekleştirmek  

için dört aşamalı bir güvenlik sürecini  benimsiyoruz; 
 

1 
Riskleri ve azalt ve potansiyelini değerlendir 

Etkinliğinizin risklerini belirleyin ve bu olay-risk değerlendirmesiyle harekete geçin  

 

2 
Güvenlik adımlarını uygula 

Etkinliğinizdeki riskleri yönetmek için belirlediğiniz adımları at ın 

  

3 
Politikaları ve prosedürleri ilet 

Etkinliğinizdeki sağlık ve güvenlik önlemleri ile ziyaretçi, katılımcı ve personelin 
gereksinimleri hakkında açık olun 

  

4 
Güvenlik kontrol listesini kullan 

Sağlık ve Güvenliği ön planda tutun ve her etkinliklerinizden önce etkinlik öncesi 
kontrol listenizi gözden geçirin 

 
 


