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1. Tesis	girişinde	“Temassız	Ateş	Ölçer”	ile	
ölçüm	yapılmaktadır.	38’C	den	yüksek	ateşi	
olanlar	tesislerimize	alınmamaktadır.	
	

2. Tesis	girişinde	bulunan	“Ayakkabı	
Dezenfektasyon	Havuzu”nda	ayakkabı	
hijyenleri	sağlanmaktadır.	

	
3. Tesislerimiz	içerisinde	uygun	alanlara	

yeterli	sayıda	“El	Antiseptik	Üniteleri”	
yerleştirilmiştir.	

	
4. Tüm	tesis	ve	tesis	ünitelerimiz;	“Nano	

Gümüş	İyon	Teknolojisi”	ile	sürekli	
dezenfekte	edilmektedir.	

	
5. Havalandırma	Sistemlerimiz	“Antiviral	

Ultra	Filtreli”	ve	“%100	Taze	Hava”	ile	
çalışacak	şekilde	ayarlanmıştır.	

	
6. Tüm	tesislerimizde	T.C.	Sağlık	Bakanlığı	

tarafından	ruhsatlandırılmış	ve	TSE	Belgeli	
en	etkin	temizlik	malzemeleri	
kullanılmaktadır.		

	
7. Tesislerimiz	için	“Dezenfektasyon	Cihazı	

(ULV)”	alınmış	olup,	her	gün	kullanımı	
yapılmaktadır.	

	
8. Velilerimizin	öğrencilerimizin	

antrenmanlarını	Multi	Vitamin	Café	TV’leri	
dışından	da	izleyebilmeleri	için	
kullandığımız	yazılım	üzerinden	“Uzaktan	
İzleme	Modülü”	ile	kişiye	özel	sistem	giriş	
şifrelerinin	verilerek	Akıllı	Telefon,	
Bilgisayar,	Tablet	gibi	ortamlardan	da	canlı	
olarak	izleyebilmeleri	sağlanmıştır.		

	
	
	
	

9. Tesislerimiz	 içerisinde	 bez	 maske	
takma	 zorunluluğu	 vardır,	 maskesiz	 giriş	
yapılmamaktadır.	 Antrenmanın	 hemen	
başlangıcında	 maskelerin	 çıkarılıp,	 eğitim	
bitiminde	tekrar	takılması	sağlanmaktadır.		

	
10. 	Antrenman	alanlarımızda	ve	diğer	tüm	
alanlarda	 Bakanlık	 tarafından	 belirlenen	
kurallara	 uygun	 sayıda	 kişi	 bulunacak	
şekilde	“(herbir	kişiye	6m2	alan)”	planlama	
yapılmıştır.	 Antrenman	 grup	
kontenjanlarımız	 da,	 aynı	 kurallara	
istinaden	azaltılmıştır.	

	
11. Salonlarımıza	 doğal	 havalandırma	
sağlanması	 için	 dış	 havaya	 açılan	 “Kapı	 ve	
Pencereler”	açılmıştır.		

	
12. Salonlarımızda	mevsim	 şartlarına	 göre	
kapı	 ve	 pencelereler	 açık	 tutularak	 “Doğal	
Havalandırma”	 dan	 azami	 olarak	
faydanılması	sağlanmıştır.		

	
13. Tesislerimizde	 Covid-19	 önlemleri	
doğrultusunda	 Bakanlıklarca	 belirlenen	
“Bilgilendirme	 ve	 Uyulması	 Gereken	
Kurallar	Afişleri”	asılmıştır.	

	
14. Tesislerimizin	 belli	 bölümlerine	
kullanılmış	maske	 ve	 eldivenlerin	 atılması	
için	”Atık	Maske	ve	Eldiven	Çöp	Kovaları”	
yerleştirilmiştir.			

	
15. Tesislerimizde	sosyal	mesafe,	bekleme	
noktaları	 ve	 dolaşma	 yönleri	 ile	 ilgili	
işaretler	konumlandırılmıştır.		

	
16. Tesis	 giriş	 ve	 çıkış	 yönlerinin	
koridorlarda	birbiriyle	çakışmayacak	şekilde	
farklı	yönlerde	düzenlemesi	sağlanmıştır.	

	
	
	

Öğrencilerimizin,	velilerimizin	ve	tüm	çalışanlarımızın	sağlığını	korumak	ve	sağlıklı	bir	antrenman	ve	çalışma	ortamı	
sağlamak	için,	tesislerimizde	aldığımız	tedbirler	şöyledir.	
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17. Tesislerimizde	 tüm	 alanlardaki	 kapı	
kolları,	 musluklar,	 tuvaletler,	 lavabolar	 gün	
boyunca	 düzenli	 aralıklarla	 hijyen	 ekibimiz	
tarafından	dezenfekte	edilmektedir.	

		
18. Spor	 malzemeleri	 ve	 ekipmanlarımız	
her	 grubun	 antrenmanından	 sonra	
dezenfekte	edilmektedir.		

	
19. Soyunma	 odalarımızda	 saç	 kurutma	
cihazları	 ,	 el	 kurutma	 makinaları	 vb.	 Gibi	
cihazların	 kullanımı	 durdurulmuş	 olup,	
duşlarımız	 geçici	 bir	 sure	 hizmet	
vermeyecektir.	

	
20. Soyunma	 odalarımız	 zaruri	 haller	
haricinde	 kullandırılmayacak	 olup,	
soyunma	 kabilerimize	 yönlendirme	
yapılmaktadır.	

	
21. Antrenman	 alanlarına,	 soyunma	
odalarına	 ve	 öğrencilerimizin	 kullandığı	
bölümlere	velilerimiz	alınmamaktadır.		

	
22. Tüm	 çalışanlarımız	 Covid-19	
konusunda	 bilgilendirilmiştir.	
Tedbirlerimizin	 uygulanmasında	 etkin	
görev	almaktadırlar.		

	
23. Antrenörlerimiz,	 öğrencilerimizin	
sosyal	mesafe	kurallarına	uyduğu	antrenman	
düzeni	 izlemektedirler	 ve	 temasın	 en	 az	
olduğu	 antrenman	 programlarını	
kullanmaktadırlar.		

	
24. Tesislerimizin	 bünyesindeki	 café,	
mağaza,	 ofis	 bölümlerinde	 T.C.	 Sağlık	
Bakanlığı’nın	 çalışma	 rehberine	 göre	 hizmet	
vermektedirler.		

	
25. Tesislerimizdeki	su	sebili	ve	buna	benzer	
otomatlar,	 dergi,	 gazete,	 broşür	 olanakları	
kaldırılmıştır.	

	
	

1. Öğrencilerimizin	bağışıklık	sistemlerini	korumak	
için,	yemek	ve	uyku	düzenlerine	daha	da	fazla	
özen	göstermelidir.	Bu	konuda	antrenörlerimiz	
tarafından	gerekli	bilgilendirmeler	sık	sık	
yapılmaya	devam	edecektir.	

	
2. Hatırlatma	ve	uyarı	levhalarında	belirtilen	

konularda	hassasiyet	gösterilmedir.	
Çalışanlarımızın	bilgilendirmelerine	ve	
yönlendirmelerine	titizlikle	uyulmalıdır.	

	
3. Öğrencilerimizin	maskeleri	sahaya	geçene	kadar	

takılı	olacaktır.	Antrenman	başlangıcında	
maskeler	çıkarılıp	kurallara	uygun	şekilde	çöp	
kutularına	atılacaktır.	Antrenman	sonrasında	
tesisten	ayrılırken	yeni	maske	takmaları	
önerilmektedir.		

	
4. Öğrencilerimiz	her	türlü	kişisel	eşyalarını	yalnızca	

kendileri	kullanmalıdır.	Özel	eşyalar,	diğer	
arkadaşlarla	kesinlikle	paylaşılmamalıdır.		

	
5. Öğrencilerimiz	antrenman	esnasında	su	

ihtiyaçlarını	tek	kullanımlık	şişeler	ile	gidermelidir.	
Matara,	vb.	uzun	süreli	eşyalar	kullanılmamalıdır.	

	
6. Antrenman	alanlarına	dışarıda	kullanılmış	

ayakkabı	ile	giriş	yapılmamalıdır.	Antrenman	
sırasında	sahada	kullanıma	uygun	ayrı	ve	temiz	bir	
spor	ayakkabısı	kullanılmalıdır.	

	
7. Toplu	sporlarda	öğrencilerimizin	isimlerini	

üzerinde	belirttiği	kişisel	toplarını	getirmeleri	
önerilir.		

	
8. 	Öğrencilerimizin	antrenman	öncesi	ve	sonrası	

ellerini	yıkamaları	çok	önemlidir.		
	

Öğrencilerimizin	ve	Velilerimizin	
Alması	Gereken	Önlemler	
Aldığımız	önlemlerin	etkili	olabilmesi	için,	

öğrencilerimizin	ve	velilerimizin	de	aşağıda	belirtilen	
hususlarda	dikkati	ve	işbirliği	oldukça	önemlidir.	


