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OTOMOBİL SPORLARI TESİSLERİNDE 
SPORTİF TEST SÜRÜŞÜ ESNASINDA 

ALINACAK COVID-19 ÖNLEMLERİ 
 
Bu bilgilendirme T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. İçişleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından belirlenen Covid-19 önlemleri kapsamında, otomobil sporları 
tesislerinde sportif test sürüşü esnasında alınacak ve katılımcılardan talep edilecek 
tedbirleri içerir. 
 
TESİS İÇİ ÖNLEMLER 
 
• Tesislere girişte, görevli personel tarafından tüm ziyaretçilerin ateşi ölçülecek, 
hazır bulundurulan el dezenfektanlarının kullanılması ve maske kullanımı konusunda 
kontrol ve uyarıda bulunulacaktır. 
• Maske kullanmak zorunlu olup maskesi bulunmayan  misafirlerimiz için maske 
temin edilmelidir. Ayrıca tüm misafir ve ziyaretçilerimiz için el dezenfektan üniteleri 
kurulacaktır. 
• Görevlilere maske, eldiven ve siperlik gibi koruyucu ekipman temin edilecektir. 
• Sosyal mesafenin korunması, maske kullanımı ve hijyen ile ilgili kuralları içeren 
uyarı levhaları; Girişte, toplantı alanlarında, görevli odalarının girişinde görülebilecek 
yere asılacaktır. 
• İdari işlemler sosyal mesafe kuralları gözetilerek yapılacaktır. 
• Sıra oluşabilecek tüm alanlar sosyal mesafe işaretlemeleri yapılarak düzenlenmiş 
olup, gerekli bilgilendirmeler uyarı levhalarıyla yapılacaktır. 
• Ortak kullanım alanları sosyal mesafe kuralları gereği düzenlemeler yapılacaktır. 
• Tesis girişinden itibaren tüm sosyal alanların temizlik ve dezenfeksiyonu, düzenli 
olarak yapılacaktır. 
• Tuvaletlerin temizlik ve dezenfeksiyonu görevli personellerimiz tarafından düzenli 
olarak yapılacak ve kontrol edilecektir. 
• Tesis içerisindeki kapalı alanların detaylı temizliği, çalışma saatleri sonunda veya 
belirlenmiş temizlik molalarında görevli personel tarafından yapılacaktır. 
• Belirlenmiş olan saatte öncelikle genel temizlik prosedürü, daha sonrasında 
dezenfeksiyon prosedürü uygulanacaktır. 
• Dezenfeksiyon işlemleri esnasında ortam kapatılarak, misafirlerimize ve 
personelimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır. 
• Tüm yüzeyler ve ekipmanlar dezenfektan ile, ardından ortam havası ozon 
cihazları ile temizlenecektir. 
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• Genel alanlar, tesis içi oda kapıları ve kafeterya giriş ve çıkışlarında el 
dezenfektan üniteleri bulundurulacaktır. 
• T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan güncellemeyle birlikte maske ve eldiven 
atıkları ayrı olarak toplanacaktır. Maske ve eldiven atık kutuları,  ziyaretçilerin de 
ulaşabileceği alanlarda etiketlenerek konumlandırılacaktır. 
 
GÖREVLİ PERSONEL 
 
• Pandemi sürecinin başlamasından itibaren tüm personelimize, korunma 
yöntemleri hakkında gerekli eğitimler verilmiş olup, personelimiz görev ve 
sorumluluklarının önemi konusunda bilgilendirilmiştir. 
• Tesis girişlerinde tüm personelimizin ateşi ölçülecektir. 
• Tesislerimizde sportif test sürüşü süresince, mutlaka tam donanımlı ambulans 
bulundurulacaktır. 
• Personelimizin kullandığı alanların temizlik ve dezenfeksiyonu, düzenli olarak 
yapılacak ve kontrol edilecektir. 
• Olası vaka durumunda kullanılmak üzere izolasyon odaları oluşturulacaktır. 
• Sportif test sürüşü öncesinde tesis kullanımı ile ilgili brifing sosyal mesafeyi 
sağlayacak şekilde koruyucu ekipman ile ya da video konferans yöntemiyle 
yapılacaktır. 
• Sportif test sürüşüne katılacak araçların, kullanılacak ekipmanlar aynı şekilde 
sterilize edilecektir. 
• Sporcuların araca binmeden önce kendi ekipmanlarının tamamının (kask dahil) 
giyilmiş halde olduğu kontrol edilecektir. 
• İç alanlarda mutlaka maske takılması sağlanacaktır. 
 
KAFETERYA / YEME-İÇME 
 
• Tesis bünyesinde bulunan kafeteryalarda bardak, çatal, kaşık, bıçak gibi 
malzemeler ile tuz, biber ve şeker tek kullanımlık paketler halinde sunulacaktır. 
• Masalar sosyal mesafe kuralları gereğine göre düzenlenecek, kapalı ve açık 
alanlara sosyal mesafe kuralları gereği belirli sayıda kişi alınması sağlanacaktır. 
• Kafeterya sık sık havalandırılarak, ortamda sürekli temiz hava akışı 
sağlanacaktır. 

 


