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İçişleri Bakanlığı Tarafından Yayınlanan
Berber, Güzellik Salonu, Kuaförlerin
Açılması Genelgesi
Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak
enfekte olan insan sayısını hızla arttıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının halk sağlığı açısından
oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda ilgi Genelgemiz ile berber, güzellik salonu/merkezi,
kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetleri 21.03.2020 tarihi saat 18.00 itibariyle geçici süreliğine
durdurulmuştu.
Gelinen noktada kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda berber,
kuaför, güzellik salonu/merkezi vb. işyerlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasına yönelik tedbirler
04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı
Kabinesinde değerlendirilmiş, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin, Koronavirüs
salgının etkileri gözetilerek belirlenecek kurallara uyulması kaydıyla 11.05.2020 tarihinde faaliyete
geçebileceklerine ilişkin karar alınmıştır.
11.05.2020 tarihi itibariyle berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine
başlayabilmeleri/faaliyetlerini sürdürebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili
Bakanlıklarca aşağıda kurallar belirlenmiştir.
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1.

Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.

2.

Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.

3.

Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir
koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.

4.

Randevularda kayma yada hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak işyeri
içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.

5.

Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına
göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek,
maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen
olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını işyerinin giriş kısmına herkes
tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.

6.

İşyerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince
maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.

7.

Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği
tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu malzemelerle yapılacak, her işlem
sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.

8.

Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde
ellerini dezenfekte edecekler yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven
kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye
gösterilecektir.

9.

Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna
başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her
müşteri için tekrarlanacaktır.

10. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler
tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel
havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli
sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi
kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu
aşamasında müşterilere bildirilecektir.
11. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek,
ancak sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
12. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri
geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.
13. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve
gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı, (anılan
malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas
etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
14. Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici sürekliğine izin
verilmeyecektir.
Bu kapsamda 81 il Valiliğimizce,
Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11
Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle faaliyetlerine başlaması için Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca gerekli kararların alınması,
İlgi Genelgemiz kapsamında faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu
yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve
çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ilimize giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş
yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren işyeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz
edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilmesi,
Ayrıca anılan işyerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanlarının 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı
Genelgemiz ile düzenlenen 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın
geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı Genelgemiz kapsamında
muaf olduklarından işyerleri ile illiyetleri gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme
gerek kalmaksızın izinli sayılması,
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara/iş yerlerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi
gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince
işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda,
Bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.

Süleyman SOYLU
Bakan

02

İşletme Organizasyonel,
Teknik ve Hĳyen Önlemleri
1. Salon, karşılama ve ortak kullanım alanlarında birçok farklı noktaya dezenfektan ve
kolonya istasyonları kuruldu.
2. Tüm tuvaletlere, ortak kullanım alanlarına el dezenfektanları ve bilinçlendirme notları
koyuldu.
3. Salon içerisine ve ortak kullanım alanlarına bir çok alana bilinçlendirme notları
hazırlatıp, salon içerisine konumlandırıldı.
4. Tuvaletlere ve sık kullanılan alanlarının (kapı kolları vb) saat başı ekstra dezenfektan ile
temizleme işlemi yapılmasını başlandı.
5. Mesai saati sonrası salon içi ve ortak kullanım alanları ile resepsiyon kabul noktalarının
düzenli olarak dezenfekte edilmesine başlandı.
6. Salondaki klima, havalandırma sistemlerinin temizliği yapıldı, havalandırma sistemine
dezenfektan uygulaması yaptırıldı.
7. Salonumuzda bulunan tüm alanlara bakteri ve bazı virüslerin yok edilmesine yönelik
dezenfeksiyon uygulaması yaptırıldı.
8. Tüm çalışanlarımıza kendilerini hasta hissetmeleri, 37.2 derece üzerinde ateşleri olmaları
ya da COVID-19 belirtilerini göstermeleri halinde en yakın sağlık kurumuna gitmeleri
hususunda bilgilendirmeler yapıldı.
9. Salon ekibinin sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gereği kendi sosyal
hayatlarında da dikkat edilmesi ile ilgili bilglendirme yapıldı.
10. Hamile, astım ve koah hastası veya diğer solunum rahatsızlığı olan, hipertansiyon ve
şeker hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları olan çalışanlarımızın ikinci bir duyuruya kadar
idari izinli sayılacaklarını duyurduk.
11. Salonumuzda bulunan stajyerlerimiz okulların tatil olması sonrasında zorunlu izne
yollandı.
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Tüm çalışanlar ve misafirler maske takmak zorundadır.

Düzenli olarak verilen her servisten sonra
çalışılan malzemeleri, yüzeyleri dezenfekte edin.

Misafirlerin yüzüne dokunmaktan kaçının.

Misafirin ateş gibi belirtileri varsa randevusunu iptal etmesini rica edin.

Kıyafetlerinizi 60-90 OC’de normal deterjanla yıkayın.

Misafirler ile diyaloğunuzu yüz yüze yerine aynadan yapmaya gayret edin.

Mümkün ise ödemeleri kredi kartı ile alın.

Hizmeti eldiven ile vermeye özen gösterin.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın.

Öksürme veya hapșırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

El sıkışmayın.

Bu doküman İç İşleri Balkanlığının Berber/Güzellik Salonu/Kuaförlerin Açılması Genelgesi yerine geçmez sadece öneridir.
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Salonda
Çalışma Şartları
Koltuk Aralığı
Salonunuzda koltuk sayısını oturan misafirlerin aralarında 2 metre
olacak şekilde belirleyin.
2 metrelik mesafe koltukların bulunduğu alandaki tüm yönler için
geçerlidir.
Hizmet süresince sadece misafir ve çalışanın birbirlerine yaklaşması
önerilir.
Maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri servis süresince takılmalıdır.
Çalışanın aynı anda birden fazla misafir ile ilgilenmesi yalnızca
aşağıdaki koruyucu önlemlere uyulması durumunda geçerlidir;
- Her misafir için temiz, kullanılmamış malzemeler kullanmak
- 2 metre koruyucu mesafeyi korumak
- Şahsi hijyeni korumak, el dezenfeksiyonu yapmak ,eldiven ve maske
değişimi yapmak

Bekleme Alanı
İşyeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.

Kasa
Ödeme alanında misafir ile çalışan arasında koruyucu olmalıdır. Eğer
mümkünse ödemeler kredi kartı ile temassız olacak şekilde alınmalıdır.

Hijyen ve dinlenme odası
Salonda Maske, eldiven, dezenfektan, sterilizasyon malzemeleri, steril
makinesi, kullan-at malzemeler serisi bulundurulmalıdır.
Tüm sağlık ve hijyen standartları önerileri dikkate alınmalıdır.
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Havalandırma
Salondaki tüm odalar elverişsiz hava koşulunda bile havalandırılmalıdır.
Bu, havada bulunan patojenik damlacıkları azaltabileceğinden
enfeksiyon
riskini azaltır.

Toplantılar & Eğitimler
Salondaki iş güvenliği önlemleri konusunda çalışanlara ve misafirlere
bilgilendirme yapılmalıdır.
Toplantılar ve eğitimler asgari düzeye indirilmeli veya bir süreliğine
ertelenmelidir. Alternatif olarak, telefon veya video konferans gibi
teknik çözümler mümkün olduğunca kullanılmalıdır. Eğer etkinliğin
olması gerekliyse katılımcılar arasındaki sosyal mesafe korunmalıdır.

Malzemeler
Salon malzemeleri misafirlerin saçları yıkandıktan sonra kullanılmalıdır.
Her müşteriden sonra malzemeler dezenfekte edilmelidir.

Çalışma Saatleri
Çalışanların çalışma, yemek, mola saatleri kullanılan alanlarda yoğunluk
yaratmamak üzere ayarlanmalıdır.
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Salonda
Çalışma Şartları
Randevu
Randuvu sistemi mutlaka kullanılmalıdır.
Aynı anda salona davet edeceğiniz maksimum misafir sayısına koltuk
arası ölçüleri dikkate alarak karar verin.
Daha fazla müşteriyi karşılamak ve personelin çalışma süresini buna
göre ayarlamak için çalışma saatlerini uzatmayı düşünün.
Misafirler arasındaki malzemeleri ve koltukları temizlemek için gereken
zamanı göz önünde bulundurun.
Öksürük veya ateş gibi belirtiler durumunda misafirlerinize
randevularının iptalini önerin

Misafir & Çalışan Güvenlik Kuralları
Müşteriler ve çalışanlar arasındaki minimum mesafe (2 metre)
korunmalıdır.

Tüm çalışanlar ve misafirler maske takmak zorundadır.
Misafirleriniz ile diyaloğunuzu yüz yüze yerine aynadan yapmaya
gayret edin.

Düzenli olarak verilen her servisten sonra çalışılan malzemeleri,
yüzeyleri dezenfekte edin.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de normal deterjanla yıkayın.
Hizmeti eldiven ile vermeye özen gösterin.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak
yıkayın.

Öksürme veya hapșırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık
mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.

El sıkışmayın.
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Müşteri
Yolculuğu
Karşılama
İlk izlenimler önemlidir.
Misafirleriniz salonunuzun sağlık ve hijyen standartlarına uyduğunu,
kuralların asılı olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını görmek ister.
Daima müşterinizle sosyal mesafeyi koruyun ve onlara dokunmayın.
Saç, Güzellik ve Moda hakkında konuşun, kriz hakkında fazla
konuşmayın.
Salon deneyimi normale dönme yolculuğunun bir parçası olmalıdır.
Deneyimi benzersiz tutmak için müziği yolculuğun bir parçası haline
getirin.
Maskenin arkasında olsanız bile GÜLÜN, misafiriniz gözlerinizi
görecektir.

Konsültasyon
Öncelikle saçın gerçek durumundan başlayın.
Normal rutinlerindeki boşluğu dikkate alarak müşterinizi doğru
servislere yönlendirin.
Müşteriniz ile doğrudan değil, aynadan konuşun.

Şampuan
Şampuanlama, çoğu müşteri için gerçekten rahatlayabilecekleri,
ziyaretlerinin favori kısmıdır.
Bunu sunmaya devam ettiğinizden emin olun.
Masaj deneyimini sunmaya devam ettiğinden emin olun.
Yıkama yaparken müşteri maskesine dikkat edin.

08

Bakım
Ürünü cilde dokunmadan damla damla veya bir aplikatör ile
sürdüğünüzden emin olun. Bu sırada misafirinize evde kullanması için
bakım ürünü önerebilirsiniz.

Servis
Renk karışımını müşterinin önünde yapın ve baş derisi ile temastan
kaçınmak için ürünün uygulama kısmına özen gösterin.

Satış
Salon ziyaret sıklığı normale dönünceye kadar, evde bakım için
ürünlerin satışı daha da önemlidir. Ürünlerin ve fiyatların açıkça
görüntülendiğinden ve daha da önemlisi avantajların anlatıldığından
emin olun.

Uğurlama
Misafirinize bu zor koşullarda size güvendikleri ve sizi ziyaret ettikleri
için teşekkür edin. Aldığı hizmet hakkında geri bildirim isteyin.
Mümkünse kredi kartı ile ödemesi talep edin.

Sadakat
Sadakat çift taraflıdır.
Misafirinize bir sonraki randevusunu ayarlamasını hatırlatın.
Son olarak, misafir ayrıldıktan sonra ve yenisini kabul etmeden önce
tüm malzemeleri ve koltuğu dezenfekte etmeyi unutmayın.
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Müşteri Tarama Akış Şeması
Müşteri salon girişinde sağlık tarama formunu doldurur.

Müşterinin son 14 gün içerisinde yurtdışı seyahati
ya da şüpheli şahıslarla teması var mı?

Evet

Ateş ölçümü ve semptom
sorgulaması yapılır.
Semptomlardan en az
biri var mı?

Salona girişine izin verilmez.
Salon yöneticisi bilgilendirilir.
Cerrahi maske, eldiven verilir
ve sağlık kuruluşuna
başvurması istenir.

Evet

Hayır

Hayır

Salona girişine izin verilir.
Tedbir amaçlı cerrahi maske
ve eldiven verilir.

10

Çalışan Tarama Akış Şeması
Salon girişinde mesai öncesinde ateş ölçümü yapılır.

Ateş ölçümü ve semptom sorgulaması yapılır.
Semptomlardan en az biri var mı? (Ateş, öksürük, solunum sıkıntısı)

Hayır

Evet

Salona girişine izin verilir.

Sağlık Hekimini ya da
ALO 184 Koronavirüs Danışma Hattı’nı ara.

Covid19 Güçlü Şüphe

- Hastayı izole et (Salon dışında)

- Evde 14 gün takip

- Cerrahi maske ve eldiven giydir

- Şikayetlerin devamı halinde
hastaneye başvurmasını söyle

- Yönlendirme doğrultusunda
ALO 112’yi ara
- Ambulansa ulaşılamıyorsa
planlanan araç ile transferi sağla.
- “Covid-19 Tutanak Formu”
doldur ve derhal İş Sağlığı ve
Güvenliği Kuruluna bilgi ver.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
Salon tarafından seçilen Sorumlu
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Covid19 Zayıf Şüphe

Şüpheli Vaka Yönetimi
Salon içerisinde ateş olsun olmasın, halsizlik, öksürük ve şiddetli grip belirtisi olan çalışan

Derhal İZOLASYON odasına al (Salonda önceden belirlenmiş uygun görülen oda).
ALO 184 KORONAVİRÜS DANIŞMA HATTINI ara.

Hastaya cerrahi maske ve eldiven giydir.

Görüşme sonrasında COVİD-19 şüphesi var mı?

Evet

Hayır

Hastanın transferi için 112 ara. Ambulansa
ulaşılamıyorsa planlanan araç ile transferi sağla.

İzlemeye devam et ve
Sağlık Bakanlığı rehberlerini
takip et.

(Hastanın transferini yapacak araç şoförü FFP3 maske,
koruyucu gözlük ve eldiven kullanacaktır.)

“Covid-19 Tutanak Formu” doldur ve
son 14 günün “Takip Çizelgesi” ile beraber
İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna bildir.

Nakil işlemi bittikten sonra nakilde görev alan
çalışanların ve nakil aracının dezenfeksiyon işlemi yap.
(1:10 sulandırılmış çamaşır suyu)

Nakli yapılan şüpheli çalışanın çalıştığı alandaki ve
bu çalışanın kullanmış olduğu servisteki diğer çalışanlar
ile yine bu servisi kullanmış olan çalışanların verdiği
hizmetteki diğer çalışanların sağlık kontrollerinin
gerçekleştirilmesini sağla ve idari izinli olarak
14 gün izolasyona gönder.

Hastanın tanısı Covid 19 (+) gerçekleşirse;
- Bu kişileri durum hakkında bilgilendir.
- Sürekli tıbbi maske takmaları ve ev karantinasında sosyal
mesafelerini korumaları gerektiğini belirt.
- Sabah ve akşam semptom ve ateş takibini telefonla yürüt.
- Semptomların gelişmesi durumunda en yakın sağlık
kuruluşuna ulaşmasını organize et.

Şüpheli çalışanın kullanmış olduğu aracın şoförünü bilgilendir.

Şüpheli çalışanın çalıştığı yerin, ortak kullanım alanlarının
(Mutfak, WC) dezenfeksiyon işlemini gerçekleştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun aldığı kararlar
doğrultusunda iş planını revize et.
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Eldivenlerimizi
Nasıl Çıkarmalıyız!
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Ellerimizi
Nasıl Yıkamalıyız!
1

2

3

4

5

6

7

8

14

Yeni Koronavirüs riskine karşı
14 Kural!
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1.

Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın.

2.

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunu tek kullanımlık mendille kapatın, mendil yoksa
dirseğinizin iç kısmını kullanın.

3.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.

4.

Yurt dışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.

5.

Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.

6.

Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.

7.

Kıyafetlerinizi 60-90°C’de normal deterjanla yıkayın.

8.

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.

9.

Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.

10.

Soğuk algınlığı belirtileri gösteriyorsanız yaşlılar ve kronik hastalarla temas etmekten kaçının. Maske
takmadan dışarı çıkmayın.

11.

Ellerinizle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın.

12.

Hiçbir kişisel eşyanızı (havlu vb.) ortak kullanmayın.

13.

Yurt dışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.

14.

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.

Maske kullanımında
Nelere Dikkat Edilmeli
Tıbbi maske nasıl takılır?

Tıbbi maske takmadan önce
eller yıkamalı ya da
el dezenfektanı ile
temizlenmeli.

Tıbbi maskenin üst kısmı dış
tarafta kalmalı ve üst
taraftaki metal şerit burun
köprüsünün üzerine gelecek
şekilde takılmalı.

Maske lastikli ise lastikler
kulak kepçesinden geçecek
şekilde takılmalı. Maske ipli
ise maskenin üst tarafındaki
ipler kulakların üstünden
geçecek şekilde başın arka
tarafına altta kalan ipler ise
enseye bağlanmalı.

Maskenin üst tarafındaki
metal şerit burun
köprüsünün üzerine hafifçe
bastırılarak yerleştirilmeli.
Maske burun, ağız ve çeneyi
tamamen kapatmalı ve
kenarlarında hava geçişine
izin vermeyecek şekilde
takılmalı.

Tıbbi maske nasıl çıkarılır?

Tıbbi maske, yoğun
kirlenmenin gerçekleştiği ön
kısmına dokunulmadan
çıkarılmalı. Eğer maske
lastikli ise kulak arkasındaki
lastiklerden tutularak
çıkarılmalı.

Tıbbi maske ipli ise önce
ense bölgesindeki ipler
ardından başın arkasındaki
üst ipler çözülmeli ve tıbbi
atık kovasına atılmalı.

Tıbbi maske çıkarıldıktan
sonra eller sabunla yıkanmalı
ya da dezenfektan ile
temizlenmeli.

Tıbbi maske kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar;

Tıbbi maskenin burun, ağız
ve çeneyi içerisine alan ön
kısmına dokunulmamalı.
yanlışlıkla dokunulması
halinde eller dezenfekte
edilmeli.

Tıbbi maskenin kullanım
sırasında kilenmesi,
nemlenmesi ya da yırtılması
durumunda maske yenisi ile
değiştirilmeli.

Tıbbi maskeler ortak
kullnılmamalı.

Kullanılmış tıbbi maske
kirlenmediği düşünülse bile
tekrar kullanılmamalı.
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Yeni Tip CORONA (COVID-19) Virüsü
Bilgilendirme Ve Onam Formu:
Dünyada ve Ülkemizde bulunan COVID-19 virüsü yüksek bulaştırıcılık özelliği nedeniyle hem kendi sağlığınız
hem de halk sağlığı açısından önemlidir. Salonumuzda hizmet almadan önce aşağıdaki bilgileri kontrol ederek
doğruluğunu onaylamanız gerekmektedir.
a) Son 14 gün içinde yurt dışına seyahatim yoktur.
b) Son 14 gün içinde ateş, kas/eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı
nefes darlığı şikayetim yoktur.
c) Evimde, yakın çevremde son 14 gün içinde yurt dışına seyahat öyküsü olan ve son 14 gün içinde
ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, balgam ve nefes darlığı şikayeti olan kimse yoktur.
d) Bu bilgilendirme sonrasında, salgınla mücadele kapsamında salonunuzda gerekli önlemlerin alınmış
olduğunu gördüğümden salonunuzdan hizmet almayı kabul ediyorum. Salonunuzda bulunduğum süre
boyunca tarafınızca alınmış olan sağlık ve hijyen önlemlerine riayet edeceğimi, el dezenfektanı ile
tarafıma teslim edilen maske ve eldivenleri kullanacağımı, başkalarının sağlığını tehlikeye atacak
davranışlardan kaçınacağımı, hülasa salonunuzda bulunduğum sırada alınmış veya alınacak olan her türlü
tedbire uyacağımı,
e) a,b,c maddeleri ile ilgili durumumda bir gelişme olur ise sağlık kurumumu ve hekimimi bilgilendireceğimi
ve en yakın sağlık kuruluşuna başvuracağımı,
f) Yukarıdaki kurallara riayet etmemem halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan sorumlu olacağımı
kabul ve taahhüt ederim.
Aşağıdaki alana kişi kendi el yazısı ile “OKUDUM ANLADIM ONAYLIYORUM “ yazarak imzalayacaktır.
Bilgilendirme yapan

Bilgilendirme yapılan

Adı Soyadı: ............................................................................

Adı Soyadı: ............................................................................

Tarih: ......../......../2020
Saat: ........ : ........
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Yeni Tip CORONA (COVID-19) Virüsü
Bilgilendirme Ve Onam Formu:
Dünyada ve Ülkemizde bulunan COVID-19 virüsü yüksek bulaştırıcılık özelliği nedeniyle hem kendi sağlığınız
hem de halk sağlığı açısından önemlidir. Salonumuzda çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki bilgileri kontrol
ederek doğruluğunu onaylamanız gerekmektedir.
a) Son 14 gün içinde yurt dışına seyahatim yoktur.
b) Son 14 gün içinde ateş, kas/eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı
nefes darlığı şikayetim yoktur.
c) Evimde, yakın çevremde son 14 gün içinde yurt dışına seyahat öyküsü olan ve son 14 gün içinde
ateş, öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, balgam ve nefes darlığı şikayeti olan kimse yoktur.
d) Bu bilgilendirme sonrasında, salgınla mücadele kapsamında işyerinde gerekli önlemlerin alınmış
olduğunu gördüğümden salonunuzda çalışmayı kabul ediyorum. İşyerinde çalıştığım süre boyunca
işverence alınmış olan sağlık ve hijyen önlemlerine riayet edeceğimi, el dezenfektanı ile tarafıma teslim
edilen maske, eldiven ve diğer donanımları kullanacağımı, başkalarının sağlığını tehlikeye atacak
davranışlardan kaçınacağımı, hülasa salonunuzda bulunduğum sırada alınmış veya alınacak olan her türlü
tedbire uyacağımı,
e) a,b,c maddeleri ile ilgili durumumda bir gelişme olur ise sağlık kurumumu ve hekimimi bilgilendireceğimi
ve en yakın sağlık kuruluşuna başvuracağımı,
f) Yukarıdaki kurallara riayet etmemem halinde ortaya çıkacak tüm sonuçlardan sorumlu olacağımı
kabul ve taahhüt ederim.
Aşağıdaki alana kişi kendi el yazısı ile “OKUDUM ANLADIM ONAYLIYORUM “ yazarak imzalayacaktır.
Bilgilendirme yapan

Bilgilendirme yapılan

İşveren

Personel

Adı Soyadı: ............................................................................

Adı Soyadı: ............................................................................

Tarih: ......../......../2020
Saat: ........ : ........
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Günlük Takip Çizelgesi:
LOKASYON:

GENEL DEZENFEKSİYON YAPILDI MI?:

TARİH:

AÇILIŞ SAATİ:

YAPILDIYSA SAATİ:

SAYFA NO:

Adı, Soyadı

Ateş ölçüm sonucu

01

0

C

02

0

C

03

0

C

04

0

C

05

0

C

06

0

C

07

0

C

08

0

C

09

0

C

10

0

C

11

0

C

12

0

C

13

0

C

14

0

C

15

0

C

16

0

C

17

0

C

18

0

C

19

0

C

20

0

C

21

0

C

22

0

C

23

0

C

24

0

C

25

0

C

26

0

C

27

0

C

28

0

C

29

0

C

30

0

C

Öksürük, baş ağrısı, halsizlik gibi grip
benzeri semptomlar var mı? (E/H)

KONTROLÜ YAPAN PERSONEL: ............................................................................
(Kontrol yapan personel maske ve eldiven takmalı)
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Kişisel koruyucu donanımlar

İMZA:

Çalışma saatleri

Covid-19 Tutanak Formu:

KİMLİK BİLGİLERİ

Bu doküman olası vakalar sırasında ve sonrasında ilgilerle iletişime geçilerek bilgi alınması ve kayıt altına alınması için hazırlanmıştır.

İL /İLÇE:

FORMUN DOLDURULMA TARİHİ:

DOĞUM TARİHİ:

GÖREVİ:

CİNSİYET:

YAPTIĞI İŞ:

İKAMET ADRESİ:

EV TELEFONU:

......../......../2020

CEP TELEFONU:

S1

Kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

S2

İlk şikayetleriniz ne zaman başladı? Başlama tarihi?

S3

Şu an şikayetiniz var mı?

S4

Ateş

Boğaz Ağrısı

Kusma

Öksürük

Kas-Eklem Ağrısı

İshal

Halsizlik

Solunum Sıkıntısı

Şikayetlerinizin başladığı tarihten bu yana işe geldiniz mi?

EVET

HAYIR

EVET ise kaç gün geldiniz? Hayır ise nerelerde bulundunuz?:
S5

Semptomların başlamasından önceki 14 gün içinde, aile bireyleri veya kendisinin Türkiye içi ve dışındaki bir yerde bulunma
öyküsü var mı? Cevabınız EVET ise nereler?

S6

Çevrenizde benzer hastalık tablosu olan kişiler var mı?

EVET

HAYIR

BİLİNMİYOR

S7

Covid-19 tanısı/şüphesi olan, izole edilen biriyle yakın temasınız oldu mu?

EVET

HAYIR

BİLİNMİYOR

S8

Covid-19 testi yapıldı mı?

EVET

HAYIR

BİLİNMİYOR

S9

Sonuç pozitif mi?

EVET

HAYIR

BİLİNMİYOR

S10

Sağlık Bakanlığından size ulaşan oldu mu?

EVET

HAYIR

BİLİNMİYOR

S11

Cevabınız EVET ise kimlerle temas ettiğiniz soruldu mu?

EVET

HAYIR

BİLİNMİYOR

S12

Son 14 gun içerisinde salon şubelerini ziyaret ettiniz mi?

EVET

HAYIR

BİLİNMİYOR

Cevabınız EVET ise kimlerle temas ettiniz?

Görüşülen Yerler

Tarih

1
2
3
4
5
S13

Gerektiğinde sizlerle iletişim kurmak için yakınızın iletişim bilgilerini yazar mısınız?
Adı Soyadı:

Telefonu:

KONTROLÜ YAPAN PERSONEL: ............................................................................

Yakınlık Derecesi:

İMZA:

(Kontrol yapan personel maske ve eldiven takmalı)
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En Çok Sorulan Sorular
1. Ateş Ölçer Zorunlumu
Cevap : Genelgede bununla alakalı bir şart yok. Ancak müşterilerin salona girişlerinde
ateşini ölçmek, eğer yüksek ise servis vermemek işletmemizi ve çalışanlarımızı korumak için
önemli bir adımdır .
2. FÖN çekmek Yasak mi ?
Cevap : Genelgede fen çekmekle alakalı bir yasak yok. Ancak yüksek devirli filmlerin masa
etraflarına temizlemek, yerdeki saçları temizlemek gibi hallerde kullanılmaması gerekir.
Yerde ve etrafta olan tozun havaya uçarak solunumunun sağlayacağı için fönü minimumda
kullanmak öneriliyor.
3. 20 Yaş Altı Kişiler Çalışabilir Mi?
Cevap : 18-20 yaş altı sokağa çıkma yasa olan çalışanlar, iş yeri ile bağını belli eden
resmi bir evrak ile iş yerine gidip gelebilirler .
4. 65 Yaş üstü kişiler çalışabilir mi ?
Cevap: Meslek odası olarak valiliğe konu ile ilgili yazımızı gönderdik. Uzun günlerdir evde
olan ve hiçbir geliri olmayan 65 yaş üstü esnafın durumunun çok zor olduğunu ifade ettik.
Bu konuyla alakalı karar verici merci hükümettir.
5. Salonum Dezenfekte Edilmedi Neden?
Cevap: Dezenfeksiyon faaliyetleri ilçe ve Büyükşehir belediyeleri tarafından yapılmaktadır.
Meslek odası olarak 39 ilçe belediyesine ve Büyükşehir belediyesine faaliyetle alakalı
talepleri gönderdik. Bu sorumluluk belediyelere aittir .

