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Duyuru 2021/06 Yayınlanma Tarihi: 10.06.2021 

Tüm Kulüplerimiz, Markalarımız, Takımlarımız, Yarışmacılarımız ve  

Görevlilerimizin Dikkatine, 

Sayfa Sayısı: 5           

Ekler: 4 

TOSFED 2021 YARIŞ SEZONU COVID-19 SALGINI PROSEDÜRÜ 

2021 Demir Berberoğlu Sezonu, Ulusal/Mahalli Yarışma Takviminde yer alan yarışmalarda, COVID-

19 salgını nedeniyle, tüm kulüplerimiz, markalarımız, takımlarımız, yarışmacılarımız ve  

görevlilerimizin uyması gereken asgari önlemler aşağıda belirtilmiştir:  

1) Yarışma alanına giriş yapacak herkesin, yarışma alanlarına erişebilmesi için federasyon 

tarafından her yarışa özel olarak oluşturulan ve yarışma öncesi ilan edilen linkte yer alan 

çevrimiçi formu doldurması zorunludur. Bu formu doldurmayanlar kesinlikle bu alanlara giriş 

sağlayamayacaklardır. İlgili form aşağıda belirtilen kişiler tarafından doldurulacaktır. 

• Organizatör kulüp tarafından ek kurallarda belirtilen ve onaylanan tüm görevliler, 

• Yarışma kaydı onaylanan; takım yetkilisi, yarışmacı, pilot, co-pilot ve mekanikerler 

• Federasyon tarafından atanan üst düzey görevliler ve gözetmenler 

 

2) 2021 Sezonunda yapılacak olan tüm organizasyonlar için yarış alanlarına (yarış pisti, özel 

etaplar, servis alanları, yarış merkezi, medya merkezi, pit garajları vb) HES Kodu sorgulaması 

yapılarak giriş sağlanacaktır. HES Kodu olmayan veya HES Kodu “Risklidir” olan kişiler yarış 

alanlarına alınmayacaktır. HES Kodu sorgulaması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 

ve EK-1’de belirtilen “Hayat Eve Sığar” kılavuzundaki yönergelere uygun yapılacaktır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    HES Kodu Sorgulama işlemleri aplikasyon üzerinden yapılmalıdır. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tosfed.org.tr/covid19test/
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3) Organizasyon içinde yer alan tüm yarış alanlarına girişlerde, katılımcıların temassız ateş ölçümü 

yapılmalıdır. Ateşi 37,5 °C ve üzeri olan katılımcılar içeriye alınmayacak ve en yakın sağlık 

kuruluşuna yönlendirilecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ateş ölçümü yapan kişilerde mutlaka siperlik ve eldiven kullanmalıdır. 

4) HES (Hayat Eve Sığar) Kodu “Risklidir” durumda veya ateş ölçümleri belirtilen sınırın üstünde 

olan katılımcılar; organizatör tarafından oluşturulan karantina odasına veya belirlenmiş benzeri 

bir alanda izolasyon sağlanarak derhal sağlık kuruluşuna bilgi verilecektir. 

 

5) HES (Hayat Eve Sığar) Kodu “Risksizdir” ve ateş ölçüm değeri 37,5 °C ve altı olanlara yarışa 

özel olarak yapılmış tek kullanımlık bileklik verilecektir. Bileklik verilen katılımcıların yarış 

alanlarına giriş ve çıkışlarında kontrol, seyreltilerek denetimine devam edilmelidir. 

 

6) Yarış alanlarına girişine izin verilecek sürücü ve takım çalışanı sayısı, aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. Bu sayıdan daha fazla kişinin yarış alanlarına girişine izin verilmeyecektir: 

Pilot ve Co-Pilot ile Yarışılan Branşlar  Pilot ile Yarışılan Branşlar 

1 Araç  4 Mekaniker + 2 Sürücü 1 Araç  4 Mekaniker + 1 Sürücü 

2 Araç  5 Mekaniker + 4 Sürücü 2 Araç  5 Mekaniker + 2 Sürücü 

3 Araç  7 Mekaniker + 6 Sürücü 3 Araç  7 Mekaniker + 3 Sürücü 

4 Araç  9 Mekaniker + 8 Sürücü 4 Araç  9 Mekaniker + 4 Sürücü 

5 Araç   

ve üzeri 

Her araç için ilave  

1 Mekaniker + 2 Sürücü 

5 Araç   

ve üzeri 

Her araç için ilave  

1 Mekaniker + 1 Sürücü 
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7) Tüm katılımcıların maske, sosyal mesafe (minimum 1,5 m) ve temizlik kurallarına uymaları, 

organizatör kulüpler tarafından devamlı surette kontrol edilecektir. Uygun olmayan 

davranışlarda bulunan katılımcılar önce uyarılacak ve devamında gerekirse yarışma alanından 

uzaklaştırılacaktır. Bu alanlara T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan ve EK-2’de belirtilen 

örnek görseller asılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Yarış alanlarına misafir ve davetli kabul edilmemelidir. 

 

9) Yarışma seremonik startı, brifing alanları, finiş podyumu veya ödül töreninde dikkat edilmesi 

gereken kurallar: 

 

• Seremoni öncesi bir bekleme alanı oluşturulacaksa, yoğunluk göz ardı edilmemeli 

• Start alanı kişilerden izole edilmeli ve yoğunluk oluşmasını engelleyici tedbirler alınmalı 

(bariyerler, şeritler vb.) 

• Basın mensupları ve protokol için önceden belirlenmiş alanlar oluşturulmalıdır. Bu 

alanlar, sosyal mesafe kurallarına göre planlanmalıdır. 

• Toplu fotoğraf çekimlerinde mutlaka asgari şartlarda sosyal mesafe ve maske 

kullanımına dikkat edilmelidir. 

• Yarışmacıya temas edilecek organizasyonlardan kaçınılmalıdır. 

• Brifing alanlarında oturma planı sosyal mesafe kurallarına göre hazırlanmalı ve açık 

hava ortamları tercih edilmelidir. En kısa sürede bitirilmelidir.  

• İlgili alanlarda görev alacak kişilerin yüz koruyucu siperlik kullanması gerekmektedir. 

 

10) Yarış alanlarında giriş ve çıkışın sağlandığı tüm alanlarda temassız veya ayak pedallı %70 alkollü 

el antiseptiği ve genel hijyen kurallarını sağlayan koruyucu malzemeler bulundurulmalıdır. 

 

                                           

Mutlaka maske 

takılmalıdır.  

Maske nemlenir veya 

kirlenirse yenisiyle 

değiştirilmelidir. 

 

Sosyal mesafe 

korunmalıdır.  

Diğer kişilerle arada 

en az 1,5 metre 

mesafe olmalıdır. 

Kalabalık ortamlar 

oluşturulmaması için 

gereken önlemler 

alınmalıdır. 

Katılımcılarla 

tokalaşma ve temaslı 

selamlaşmalar 

yapılmamalıdır. 
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11) Yarışma merkezi ve kapalı alanlarda havalandırma/iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin 

sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hallerde doğal havalandırma 

yapılması sağlanmalıdır. 

 

12) Yarışmaya ait dokümanların dağıtımı çevrimiçi araçlar kullanılarak yapılmalıdır.  

13) Yarışma Merkezinde yer alan kapı, koridor ve diğer alanlarda yığılmaları önleyici tedbirler 

alınmalıdır. Katılımcıların, sekretarya, idari kontrol, doküman dağıtım alanı gibi toplu kullanım 

alanlarında kişilerin sosyal mesafeye uymaları sağlanmalıdır. Bu alanlara girişlerde T.C. Sağlık 

Bakanlığı tarafından yayınlanan ve EK-3’de belirtilen örnek görsel yarışmaya uygun şekilde 

revize edilerek ilgili alanlara asılmalıdır. 

• Görevlilerin oturma alanları arasında yan yana en az 1 metre mesafe bulunmalıdır. 

• Bu alanlarda çalışma düzeni gerekli en az görevli bulunacak şekilde planlanmalıdır. 

• Karşılıklı oturma düzenlerinde görevliler arasına ayırıcı paravan konulmalı veya 1,5 

metre mesafe bırakılmalıdır. 

• Kapalı bir alanda (sekretarya, medya merkezi vb.) bulunabilecek kişi sayısı her 4 m2 için 

1 kişidir. Bu kuralın uygulanabilmesi için ilgili alanın girişine bir görevli konulması 

gereklidir. 

• İdari kayıt işlemleri için yoğunluk önleyici tedbirler alınmalı (kapasite sınırını kontrol 

edebilmek için randevulu sistemle hizmet verilmesi, bekleme alanlarının oluşturulması, 

şerit ve bariyer vb.) 

• Sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, masa üstleri vb.) sık aralıklarla dezenfekte 

edilmelidir. 

• Kapalı alanlar sık aralıklarla havalandırılmalıdır. 

• Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulmalıdır. Ayrıca giriş kapılarının kolları 

çok sık dezenfekte edilmelidir. Tuvaletlerde el kurutma fanları kullanıma kapatılmalı ve 

tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılmalıdır. Bu alanlara T.C. Sağlık Bakanlığı 

tarafından yayınlanan ve EK-4’ de belirtilen görseller asılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 Sıra veya yoğunluk olabilecek iç ve dış alanlarda zemin üzerinde veya görünebilir 

alanlarda 1,5 metre ara ile uyarıcı işaretler bulunmalıdır. 

  

14) Organizasyon tarafından sağlanan tüm yemek servis alanlarında tek kullanımlık bardak ve pet 

şişe su kullanılmalıdır. Ayrıca yarışma görevlilerine sağlanan kumanya vb. gıdaların hijyenik 

koşullarda saklanılması ve dağıtılmasına yüksek derecede önem verilmesi gereklidir.  
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15) Bilgisayar, kalem vb. malzeme ve ekipmanın ortak kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Ancak 

ortak kullanımı zorunlu olan malzemelerin temizliği ve dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra 

kullanılmalıdır.  

 

16) Organizatör tarafından yarışma görevlilerine verilen ekipmanların değişimi yapılmamalıdır. 

Ortak kullanılan telsiz gibi buna benzer malzemelerin vardiya değişimleri sırasında, teslim 

öncesi uygun şekilde dezenfekte edilmesi sağlanmalıdır. 

 

17) Belirlenmiş çeşitli alanlarda (yarışma merkezi, servis alanı, start alanı vb.) temassız veya ayak 

pedallı çöp kutuları bulundurulmalıdır.  

 

18) Yarışma Merkezinde görevli kişiler ve masa gözetmenleri maske ile birlikte mutlaka yüz 

koruyucu siperlik ve eldiven kullanmalıdır.  

 

19) Organizatör kulüp, yarışmadaki tüm görevliler için; kişi başına günlük 4 adet tıbbi maske ve 

1 adet el antiseptiği (min. 100 ml) sağlamalıdır. Maskeler hijyen koşulları sağlanarak dörderli 

halde paketlenmeli ve kullanıma hazır hale getirilmelidir. 

 

20) Organizasyona dair görevlilerin konaklama planı, azami 2 kişiye 1 oda şeklinde planlanmalıdır. 

 

21) Görevlilerin yarış alanına ulaşımı; şehirler arası seyahatler için %50 oranında koltuk sayısı 

sınırlaması uygulanacaktır. Tüm planlamaların buna göre yapılması gerekmektedir. 

Bu önlemlere ilaveten; ayrıca sezon boyunca, T.C. İçişleri Bakanlığı’mız, T.C. Gençlik ve Spor 

Bakanlığı’mız, T.C. Sağlık Bakanlığı’mız ve yarışmaların yapılacağı ildeki İl Hıfzısıhha Kurulları 

tarafından getirilebilecek olası ilave önlemler ve kısıtlamalara göre gerekli olması halinde ek duyurular 

da yapılabilecektir.  

 

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.  

Dr. Osman İREZ 

 

 

 

                  TOSFED 

Medikal Delegesi  


