
ALACAĞIMIZ TEDBİRLER İLE FUARLARIMIZ DAHA GÜVENLİ
HYVE FUARCILIK A.Ş. olarak alacağımız önlemler konusunda hassasiyet göstermenizin yanı sıra, aşağıda bulunan 
ve sizlerden beklentilerimiz konusunda göstereceğiniz duyarlılıktan ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

COVID-19 PROSEDÜRLERİ
HYVE Fuarları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)  
tarafından belirlenen kurallar kapsamında ve Sağlık 
Bakanlığı denetiminde düzenlenmektedir. Buna göre 
alana giriş yapmak isteyen herkesin “HES KODU” ve 
vücut ısı kontrolü yapılarak girişine izin verilecektir. 
Ayrıca ateşi 38’in üzerinde olan ve/veya hastalık belirtisi 
gösteren kişiler fuar alanına alınmayacaktır.

MASKE KULLANIMI
Fuar alanı içerisinde herkesin ağzını ve 
burnunu kapatacak şekilde maske takması 
zorunludur. HYVE FUARCILIK maske 
kullanımını hatırlatmak amacı ile düzenli 
aralıklarla “Anonslar” yapacaktır. 
Katılımcılar tarafından stant içerisinde 
yeterli sayıda maske ve dezenfektan 
bulundurulması zorunludur.

Fuar Alanında Covid-19 önlemleri kapsamında;
> Tokalaşma vs. gibi temaslardan kaçınılmalıdır.
> 1,5 metre sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.
> Kartvizit alışverişi yapmak yerine, iş ayrıntılarının 

temassız paylaşımı sağlanmalıdır.
> Ürün tanıtımları için web sayfalarına (QR Kod vs.) 

yapılacak yönlendirmeler önerilmektedir. 

TEMASSIZ İLETİŞİM ve
SOSYAL MESAFENİN SAĞLANMASI

COVID-19 KATILIMCI REHBERİ 

Stant içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından 
onaylı “Biyosidal Ürün Ruhsatı” bulunan el 
dezenfektanları bulundurulması, ziyaretçilerin 
stantlarda bulunan ürünlere dokunmasının  
hemen ardından bu ürünlerin hijyeninin 
sağlanması gerekmektedir.

DEZENFEKTAN KULLANIMI

ZİYARETÇİ AKIŞI & STANDA ERİŞİM

TEK YÖN

Sosyal mesafe kurallarına uyulması, standınızdaki 
personellere ve müşterilere hatırlatmak için ihtiyaç 
duyulan yönlendirmelerin uygulaması tarafınızca 
planlanmalıdır.
Örnek: Uygun bir mesafede kalınmasına yardımcı 
olmak için zemin yönlendirmesi, bant kullanımı vs.

STANT İÇİ TOPLANTI ALANLARI
Toplantı için hazırlanmış yüz yüze görüşme 
alanlarınız fiziki bölücüler (örn. pleksiglas) ile 
bölünmelidir. Stant içi toplantı alanlarınızda 
yoğunluk yaşanmaması adına planlayacağınız 
ikili görüşmeleri ve toplantılarınızı HYVE 
CONNECT uygulaması üzerinden organize 
etmeniz ve ajandanıza kaydetmeniz 
önerilmektedir.
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TEMİZLİK
Ziyaretçilerin standınızdan alacağı her türlü promosyon 
ve/veya teşhir ürünlerine istinaden tüm yüzeyler ve ürünler 
için temizlik rutinlerinizi göz önünde bulundurmanız ve 
temizliği “Biyosidal Ürün Ruhsatı” bulunan malzemeler ile 
yapmanız önerilmektedir.

ÜRÜN TANITIMI
Fuar’a katılım sağlayacağınız stant alanınızın büyüklüğü 
veya standınızda oluşabilecek fiziksel koşulların yetersizliği 
nedeni ile teşhir ürünlerinizi gözden geçirmeniz, gereksiz 
yoğunluğu azaltacaktır. Daha çok dijital tanıtım yöntemleri 
kullanmanız önerilmektedir.

PERSONEL SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Alanda bulunacak personel sayısının ihtiyaca göre en aza 
indirilmesi ve alana gelecek personelleriniz ile sağlık ve 
güvenlik planlamanızın önceden paylaşılması önem 
taşımaktadır. Ekibinizde bulunan bir kişiye önlemlerinizi ve 
uygulamalarınızı kontrol etmek konusunda sorumluluk 
vermeniz önerilmektedir.

YOĞUNLUK YÖNETİMİ
Ürün tanıtımlarınızın sadece önemli tanıtımlarla sınırlı 
olması tavsiye edilir. Tanıtılacak ürünün önem durumuna 
göre personelinizin sosyal mesafe kontrolünü sağlayarak 
oluşan kalabalığın nasıl yönetileceği konusunda 
bilgilendirildiğinden emin olmanız gerekmektedir.

PERSONEL BİLGİLENDİRME
Personelinize fuar alanına gelmeden önce fuar operasyon 
yetkililerinin bildirdiği ve fuar alanında uygulayacağı 
önlemleri aktardığınızdan emin olmanız önerilir.

ORGANİZATÖRLE İLETİŞİM
Organizatör Ofisimiz Fuaye alanında 3. Salon girişinde 
hizmet ve destek vermeye devam edecektir. İletişim için 
+90 212 867 11 81 numaralı telefonu kullanabilirsiniz. 


