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Çin'de görülen Koronavirüs Hastalığı Sebebiyle toplu taşıma araçları ve toplu
kullanıma açık kapalı mekanlara yönelik önerilerle ilgili Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğünden alınan ilgi yazı ekte gönderilmektedir.
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
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1 - Dağıtım Listesi
2 - Toplu Taşıma Araçları ve Toplu Kullanıma Açık Kapalı Mekanlara Yönelik Öneriler. (3
sayfa)
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Komr : Topht Ta;;uria fu'aglarr ve Toplu
Kullaluna Agrk Kapal fuIekanlara

Y6nelik Orreriler'

-Art. ffi,l< ISE-ISO"I!{ > l :.,1 .
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DAGITIL{ YERLERiNE

{in Halk Crirr:huriyeti'nde ortaya Eftari ve geqitli iilkeleideri bildirirni vapda:r yeni bil
alt tipe ba$k Koronavilus hastah$r (tlO\.ID-Ig) tiirn diinya igit halk sagkgr tei:dicli
oluqtuunakta rre Bakar:h[ulrz tarati*dat y-akltdal takip edihueLteciir'. Ulkemizile Dinya
Sa$hk Oigiittiniin {DSO} onerileri de ilikliate alrnarak gerelili tinleurler aluulak{adu'. Bihrdigi
iizere hastahk dikryada -vayrluraya rlevam etruektedil ve yirzden fazla iilketle hastahk bilclirirui
yaprlnrgt:r.

Hastakprn iilkemizde ya,vrlmrnur onlemnesi auracryla top}.r taguua araglan ve topln
kuliauuna agrk kapah meka:rlara yonelik onedier ekte yer almaktadr. K*rr. ryla ilgili tiini
krrun i klrnrl*; I birtmlerit bilgilelctirihreleri htsusulda.

Geregilive bilgilerini arz ve rica ederirn.

e-irrzahdu,
Dog. Dr. Fatih KAR{

Bakal a.

Genel h{iiitiir

Ek: Topk: Taguna.fu'aglart ve Toplu Krillaruua Agrk Kapak lritekanlara Yonelik Oneriler

Dafr:tuu.

Eakaa 1-ardunclsr Briro Evrak Birirni
Saghk Bilgi Sistemleri Genel L.{iidiirltigti Birim Evrakr
Yiinetir:. Hizmetleri Genel h.{iidiirlii$ii Biriru Evrakr \.re Yazr i$}eri
Halk Sagir[r Genel ir{iidiirltlgti Bilim Er.rakr
Proje Y0netimi Destek Birirx Etrakr

Telefon: Faks N:o: 03135655486

e-Posta:yasemi*demirbilek@thsk. gor..tr. int.Adresi :

yasemin. demilbilek@saglik. gov.tr

Bilgi igin:lASeMiN Oe}.{iRBirer
r.*eip

TelefolNo:{O 31?) 56,1 58 lD



Sa$* Yatnmlar: Genel lvliidii:{iigti Biri:n Evrakr
Teftip Kurulu Ba.lkanhgr Birim Errrukr
Hukuk Hianetleri Gelel trIiidtirtii$ii, Birim Er,:-akr

Ozel Kalem l.{iidiirliigii Biririr Errak
Sa$h$ni Geligtiribnesi Genel Miidti*tigti Biriru Evrakr
Atmpa Bfuligi \re Drg iligkiler Genel $,Iiidiirliigii Biriru Evrakr
Acil Saglrtri Hiauetieri Ge*eI h{itdril{iigii Bilirn Evrakr
Sagi& Hiauetleri Gerel h{iidtirliigii Birim Er,rakr
Basur tre Hallila iligkiler tuIiipvirligi Biliui Evrakr
Tiirhiye Hlr3ut Ve Sahiller Saghk Gel.\.{iid. Evrak Birinii
Tiirkiye ilag Ve Trbbi Cihaz Kununu Baqkadrgr
Tiirtrriye s aghk Enstitiileri Ba5kanh[r(Tiiseb) Evrak Kayrt B kinii"
Stratej i Geliqtinue Bagkanligr Bilirn Ev-rakr

Kasrn Hastaleleri Genel }{i}dikiiigii Bir.im Evrak
ig Deneti*r Bilirn Evrakr
Crurilxu'tragkanksr

Adalet Bxkanksr
Aile. (ahqma Ve Sosyal Hizuietler Bakanhlt
devre \re $ehircilik Bakathgr
Drgilleri Baka:rk$r

Enerji Ve Tabii Kay.naklar Bakanl:[r
Genglik \,'e Spor Bakarih$r
Hazine \.re lrlaliye Bakalhgr
igigleri Bakarrhgr

Kiilttir Ve Tririau Baka*hgr
lY{illi Egitim Bakan}rgr
Mil li Savuruna Bakanhsr
Sanayi Ye Teknoloji Bakanhsr
Taurn Ve Onnan Bakanklr
Ticaret Bakauhfir

Ulaqtu:na Ve Algapr Bakanhg:
lliksekogr-etiru Kr:nllu Bagkanhf r

Terefon: Faks No: 031256554S6 Bilgi igin:lAsrl'riN oel'rinsiler
x{Bi"

e-Posta:yasernin.demilbilek@thsk. gor..tr int.Adresi:
yasemin.demlbilek@saglik.gov.k Telefon No:{O 312) 565 5S l0



Toplu taqrma araglarr ve toplu kullanrma agrk kapah mekanlara ydnelik temizlik
6nerileri

a) Ugak, tren, otobtis, metro ve dolmug gibi toplu ulagrm araglan ile havalimanlal,
otogar, tren gart, ahqverig merkezi (AVM), sinema, tiyatro ve benzeri g6steri
alanlan gibi toplu kullanrma agrk kapah mekanlar, bu mekanlann yiizeyleri, bu
yerlerde yer alan her ttirlii arag, gercg ve egya ziyarctgilerin dksiirme, hapgrma ve
konuqmalart srasrnda sagrlan sekresyonlar, aynca bt ziyarctgilerin baqta elleri
olmak ijzerc temaslart ile kirlenmektedir. Bu kapsamda toplu tagrma araglan ve
toplu kullamma agrk kapah mekanlar; ziyarctgile1ln bu kirli alanlardan kaynakl
kontaminasyonu ve enfekte olmalannr Onlemek igin belirlenen arahklar ile su ve
deterjan ile temizlenmelidir.

b) Yukarrda agrklanan toplu tagrma aruglan ve toplu kullanrma agrk kapah mekanlara
ydnelik temizlik dnerileri agalrdaki gekildedir;

o Havalimanlan, otogar ve tren gan gibi 24 saatagrk kalarak arahksz hizmet
sunan alanla4 bu alanlann yiizeyleri ve bu yerlerde yer alan her ttirlti arag,
gereg ve e$yarun temizlifi gtinde enazbir kez olmak itzere su ve temizlik
iirtinti (deterjan*) ile yaprlmahdrr

o Zemin ve yiizeylerin su ve deterjan ile yrkanmasr veya temizlik
tirtinii igeren soltisyon ile rslatrlmrq bez ile silinmesi,

o Di[er her ttrlii egya, arag ve gereglerin ytizeylerinin (dzellikle eller
ile srk temas edilen) temizlik tirtinii igeren soltisyon ile rslatrlmrq
bez ile silinmesi yeterlidir.

o Ah$verip merkezi (AVM), sinem4 tiyatro ve benzeri gOsteri alanlal gibi
toplu kullantma agtk kapah mekanlar, bu mekanlarn yizeyleri ve bu
mekanlarda yer alan her tiirlti arug, gereg ve e$yarun temizlili gtin
bitiminde (kapah oldu[u ddnemde) su ve deterjan ile yaprlmahdrr

o Zemin ve ytizeylerin su ve deterjan ile yrkanmasl veya temizlik
iirtinti igeren soliisyon ile rslatrlmrg bez ile silinmesi,

o Di$er her tiirlti egya, arag ve gereglerin yiizeylerinin (<izellikle eller
ile srk temas edilen) temizlik iirtinii igeren soltisyon ile rslatrlmrg
bez ile silinmesi yeterlidir.

. Ugak, tren, otobiis, metro ve dolmuq gibi toplu ulaqrm aruglan,bu araglarm
ytizeyleri ve bu aruglardayer alan her ttirlii arug, gercg ve e$yanm temizli[i
araglarm kullanrmda olmadr[r ddnemde gtinde en azbir kez olmak tizere
su ve deterjan ile yaprlmahdrr

o Zemin ve ytizeylerin su ve deterjan ile yrkanmasl veya temizlik
tirtinU igeren soliisyon ile rslatrlmrg bez ile silinmesi,

ilTlx'.ilx'Hi,:l,ffi ,;if, 'ff#lffi ,Jil]:1",T'IIffI:;
bez ile silinmesi yeterlidir.

* Deterjan; Rutin temizlik amacr ile tiretilen ve yaygm bir gekilde kullamlan tirtinler
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