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HYVE BUILD FUARCILIK YAPI FUARI-TURKEYBUILD İSTANBUL COVID-19 ÖNLEMLERİ

Değerli Ziyaretçilerimiz,

COVID-19 sürecini takiben HYVE BUILD FUARCILIK olarak düzenleyeceğimiz fuarın güvenli ve yeniden yapılandırılmış şekilde 

planlanması bizler için önem taşımaktadır. 

Ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini ciddiye alıyor ve önemsiyoruz… 

Fuar Alanında Uygulanacak Genel Hijyen ve Temizlik Tedbirleri
• Fuar alanında genel temizlik hizmetleri arttırılacaktır. Ayrıca farklı bir ekip tuvaletler başta olmak üzere tüm yüzeylerin (kapı 

kolları, tutamaçlar, masalar, asansör düğmeleri, yürüyen merdiven vb.) Bakanlık Onaylı “Biyosidal Ürün Ruhsatı” olan 

dezenfektan solüsyonları ile düzenli olarak temizliğini sağlayacaktır. Lütfen temizlik ekiplerinin uyarılarını dikkate alınız.

• Tüm giriş kapılarına, salon girişlerine, fuaye alanlarına, dinlenme noktalarına ve tuvalet içlerine gerekli hijyenin korunması 

için “Biyosidal Ürün Ruhsatı” olan “El Dezenfektan Solüsyon Stantları” tarafımızca konumlandırılacaktır. 

• Fuar alanı içerisinde gerekli “Hijyen ve Sosyal Mesafe” hatırlatmaları yapmak amacıyla yönlendirmeler yerleştirilecektir.

• Fuar alanında her akşam genel alan temizliği hizmetleri arttırılacak olup bir sonraki gün için dezenfekte çalışmaları Hyve 

Build Fuarcılık tarafından yapılacaktır. 

• Fuar alanı “Havalandırma Sisteminin” bakım ve kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

• Fuar günleri salon içerisindeki havanın temiz kalması, Havalandırma sisteminin düzenli çalıştırılması ile sağlanacaktır.

• Fuar alanı içerisinde genel hijyen kuralları kapsamında, maske kullanımı ve Sosyal mesafe hatırlatmaları için düzenli 

“Anonslar” tarafımızca yapılacaktır.

• Tıbbi atık malzemeleri için (maske, eldiven vb.) özel çöp kutuları alan içerisinde bulundurulacaktır.

Ziyaretçiler için Alınan Önlemler ve Uygulamalar
• Tüm Ziyaretçilerin fuar giriş kapılarında vücut ısısı kontrolü yapılacaktır. 

• Alana giriş yapmak isteyen tüm Ziyaretçilerin e-devlet uygulamasından alacakları “HES KODU” ile alana girişleri mümkün 

olacaktır.

• Vücut ısısı 38 derece üstü çıkan ve hastalık belirtisi gösteren kişiler fuar alanına alınmayacaktır ve girişin hemen yanında 

yer alan medikal ekibi tarafından en yakın Sağlık Kuruluşuna yönlendirilecektir. 

• Olası her türlü acil durum için alanda Ambulans hazır bulundurulacaktır.

• Genel sağlık tedbirleri kapsamında Fuarlarımız sadece “Profesyonel Ziyaretçilere” açık olacaktır. 

• 16 yaşından küçük ziyaretçilerimiz genel tedbir kapsamında fuar alanına giriş yapamayacaktır.

• Maske kullanmayan Ziyaretçiler fuar alanına giriş yapamayacaktır.

• Hyve Build Fuarcılık ekibinin katılımcılar ve ziyaretçiler ile iletişimde olduğu aşağıda belirtilen alanlar, tüm hijyen kurallarına 

uyulacak şekilde yeniden düzenlenmiş ve aşağıda belirtilmiştir:

 - Organizatör Ofisi

 - Basın Odası 

 - Info Bankoları

 - Kayıt Alanları

 - İkili İş Görüşmeleri Alanı

 - Etkinlik Alanı
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• Kayıt alanlarımızda rutin işlemlerine ek olarak dezenfeksiyon ve sterilizasyon işlemleri uygulanacaktır. 

• Ziyaretçilerin fuar alanında su haricinde içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecektir.

• Ziyaretçilerin alan içerisinde oluşabilecek herhangi bir durum karşısında bilgi alabilmeleri için gerekli “Sağlık Kuruluş 

Birimlerinin” iletişim numaraları görünür yerlerde Hyve Build Fuarcılık tarafından konumlandırılacaktır.

Sosyal Mesafe Uygulamaları
• Oluşacak Ziyaretçi yoğunluğunun önlenmesi için giriş ve çıkış kapıları sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlenmiştir. 

• HYVE Build Fuarcılık, genel tedbirler kapsamında fuar alanına giriş yapacak ziyaretçilerin sayı yoğunluğunu kontrol 

altında tutacak olup, katılımcılar, görevliler ve ziyaretçiler dâhil kişi sayısı her on (10) metrekareye bir kişi olacak şekilde 

sınırlandırılmıştır. Gerektiği durumlarda tüm önlemler alınacak olup, bekleme alanları ve sırada durulması gereken alanlar, 

aralarında en az 1,5 m mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmiştir.  

• Fuar giriş kapılarında sosyal mesafe kurallarına uyulması adına düzenleme yapılmıştır. 

• Sosyal mesafeyi sağlamak için bekleme noktalarını gösteren işaretlere dikkat edilmelidir.  

• Salon içinde, girişlerde ve fuayelerde sosyal mesafe kuralları ile ilgili hatırlatmalar gerekli yönlendirme ve anonslar ile 

yapılacaktır.

• Salon koridorları en az 3 metre ve stant derinlikleri minimum 2 metre olacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

• Fuar alanında yer alacak olan Etkinlik Alanı sosyal mesafe ve hijyen kurallarının tamamı göz önünde bulundurularak 

projelendirilmiş olup tarafımızca kontrolü sağlanacaktır. 

• Sosyal mesafenin uygulanması için yoğunluğu kontrol altına alabilmek adına “Tek yön Trafik Uygulamaları” oluşturulacaktır. 

• Fuar girişlerinin hızlı ve sorunsuz gerçekleşmesi ve tüm alan içerisindeki koridorlarda sosyal mesafenin korunmasına 

yardımcı olacak görevliler bulunacaktır. 

• Lütfen tüm genel alanlarda sosyal mesafe kurallarına ve uyarılarına öncelikle kendi sağlığınız için uyunuz. 

Önemli Hatırlatma
Bu tedbirlerin uygulama alanları ve çalışmaları, Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen talimatlara göre değişiklik gösterebilir.

Saygılarımızla,

HYVE BUILD FUARCILIK A.Ş.


