Reflections Kamp için Koronavirüs Tedbir Planı
1- Koronavirüs sorumluları:
Bartın Batur, 0535 479 4497
Cevdet Uygun, 0535 553 1923
Pelin Öztürk, 0505 502 2890
2- Ortak alanlardaki mesafe kuraları:
Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği mutfak önünden servis edilmektedir. Bu
alanda sıra oluşması durumunda 1,5 metre mesafe kuralına uyulur. Bu mesafeler
çizgilerle belirtilmiştir.
Masalarda karşılıklı olarak oturulabilir. Yan yana oturma mesafesi 60 cm dir.
Bar sandalyeleri arasındaki mesafe 1 metredir.
Misafirlerimiz resepsiyon ile görüşürken, resepsiyon masasına 1,5 metre
mesafede durmalıdırlar. Bu mesafe çizgi ile belirtilmiştir.
Genel tuvaletler önünde sıra oluşması halinde 1,5 metre mesafe kuralına
uyulur, bu mesafeler çizgiler ile belirtilmiştir.
Aynı odada konaklayan veya aynı aileden olan misafirlerimiz için ortak
alanlarda mesafe kuralı yoktur.
3- Temizlik ile ilgili önlemler:
Kampımızdaki genel kullanım alanları 2 saatte bir temizlenmektedir. Genel
temizlik su, deterjan ve çamaşır suyu ile yapılmaktadır. Bu temizliğe ait izleme listesi
bulunmaktadır.
Ortak tuvaletlerin temizliği her 2 saate bir yapılmaktadır. Klozetler, lavabolar,
musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları 1/10 oranında çamaşır suyu ile dezenfekte
edilmektedir. Bu temizliğe ait izleme listesi bulunmaktadır.
Bungalov ve oda temizlikleri:Misafir odadan ayrıldıktan sonra odalarda temas
edilebilecek yerler temizlendikten sonra 1/10 çamaşır suyu ile silinmektedir. Odada
kullanılmış olan çarşaf, pike vb. malzemeler çamaşır makinesinde 60 derecede
yıkanmaktadır.
Temizlik personelinin gerekli koruyucu ekipmanı (maske, siperlik, eldiven vb.)
bulunmaktadır.
Resepsiyonda bulunan pos cihazı, bilgisayar klavyesi ve telefon alkollü
dezenfektan ile silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanmaktadır. Pos cihazı her
kullanımdan sonra dezenfekte edilmektedir.
Mutfak düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmektedir.
Mutfaklarda tüm gıdaların temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile kapalı
dolaplarda ve üzeri kapalı olarak depolanmasına ve bu gıdalara mümkün olduğunca
az personelin temas etmesine yönelik önlemler alınmıştır.

Mutfakta çalışan personelin gerekli koruyucu ekipmanı (maske, siperlik,
eldiven vb.) bulunmaktadır.
4- Personel:
Personel kamp içinde uyulması gereken sağlık ve hijyen kuralları hakkında
bilgilendirilmiştir.
Personelimizin günlük olarak ateş ölçümleri yapılmakta olup, bu veriler kayıt
altına alınmaktadır.
Kampımızda çalışan personel için yeterli miktarda koruyucu ekipman
bulunmaktadır.
Personel hijyen sertifikası almıştır.
Koronavirüs sorumluları tarafından gerektiğinde ibraz edilmek üzere hijyen ve
temizlik tedbirlerine ilişkin günlük/periyodik izleme formları ve kontrol listeleri
hazırlanacaktır.
Koronavirüs sorumluları söz konusu formları kullanarak her saat başı kampta
alınması gereken tedbirleri denetleyecek ve aksaklıkları giderecektir.
5- Tesisteki ortak kullanım alanlarında el dezenfaktanı bulunmaktadır. Her masada
kolonya bulunmaktadır.
6- Misafirlerin talep etmesi halinde kampta yeterli miktarda maske bulunmaktadır.
7- Kamp içinde sadece maske, eldiven gibi hijyen malzemeleri için kullanılan atık kutuları
bulunmaktadır.
8- Kampımıza dışarıdan gelen gıda, temizlik vb. her türlü malzemeyi getiren kişi ve bu
kişi ile ile temas eden kamp personeli kayıt altına alınmaktadır. Malzemeyi getiren
kişinin ad, soyad ve iletişim bilgileri kaydedilmektedir.
9- Misafirlerin kampa kabulleri esnasında temassız ateş ölçerlerle ateşi ölçülür.
10- Misafirler, kamp içinde uyulması gereken sağlık ve hijyen kuralları hakkında
bilgilendirilirler. Giriş işlemleri sırasında kendilerine uyulması gereken kurallar yazılı
olarak verilir.
11- Misafirlerden son 14 gün içerisinde bulunduğu yerlerin, varsa kronik rahatsızlıkları,
Koronavirüs (Covid19) geçirip geçirmedikleri, geçirdiler ise son negatif test tarihinden
itibaren 14 günlük sürenin geçip geçmediği ve sonucu pozitif biriyle temaslı olması
nedeniyle takibe girip girmediklerine ilişkin bilgilendirme istenir. Koronavirüs (Covid1
9) hastası olan, hastalığı atlatmış olsalar bile (uygulanan ve sonucunun negatif olduğu
bildirilen son test tarihi üzerinden asgaride 14 günlük süre geçmesi gerekmektedir.)
bu durum üzerinden asgari olarak belirlenen süre geçirmediği tespit edilen ya da test
sonucu pozitif biriyle temaslı olması nedeniyle takip altında olan misafirlerin kampa
kabulü yazpılmaz.
12- Misafir ve personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde
ulaşabilmek ve gerekli yönlendirmeyi yapabilmek üzere tesise en yakın sağlık
kuruluşunun iletişim bilgileri mevcuttur.

13- Kampımızdaki personelin şüpheli veya pozitif vaka durumda olan kişilere yaklaşımı
Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar
dahilindedir. Şüpheli/hastanın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi, takibi ve
konaklaması buna göre yapılır.
Misafirlerin giriş işlemleri sırasında ölçülen ateş değeri kabul edilen sıcaklık aralığı
haricinde tespit edilirse ya da kampa girişte veya konaklama sırasında misafirlerin
hastalık belirtileri (yüksek ateş, öksürme, nefes daralması, koku alma duyusunda
kayıp, halsizlik vb.) göstermeleri durumunda Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği prosedüre
göre hareket edilir. Bu prosedüre göre şüpheli kişi diğer konuklardan ivedilikle ayrılıp,
maske takarak, en yakındaki sağlık birimini arar. Kişi kendi odasında izole edilir. Kişi ile
aynı odayı paylaşan kişiler de maske takar.
14- Koronavirüs şüphesi ile sağlık kuruluşuna yönlendirilen misafir/personelin konakladığı
odanın temizliği/dezenfektesi usule uygun olarak yapılır. (Odaya giren temizlik
personeli koruyucu kıyafet giyecek, bütün oda çamaşır suyu ile dezenfekte edilecek,
odada bulunan çarşaf, pike vb. malzemeyi poşetleyecek, bu malzemeler 90 derecede
ayrı olarak yıkanacaktır).
15- Bu tedbir planı kapsamında misafirlerin uyması gereken kurallar kampın çeşitli
yerlerinde ve odalarda asılıdır.
16- Bu kuralların uygulanması için gerekli denetimleri yapacak bir personel belirlenmiştir.
17- Tedbir planı düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar,
getirilen çözümler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan ilave
tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir.

