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İŞLETME İÇİ SALGIN TEDBİR PLANI 

Karaova Mahallesi Akdeniz Asfaltı Yolunda bulunan ‘TortugaPirate Island Theme&Water Park’ adlı işletmemiz 
için hazırlanan İŞLETME İÇİ SALGIN PLANI aşağıda olduğu gibi hazırlanmıştır. 
Tesisimiz su parkı -  havuz ve FastFood hizmeti vermektedir. 
Personelimizin dinlenmesi için, personel dinlenme alanı bulunmaktadır. 
Tesisimiz Pazartesi günleri kapalıdır. 
İşletme Müdürü Levent Soner; tesisimizin Covid-19 sorumlusudur. İrtibat (0256) 633 13 22 
İşletme ve Misafir İçin Alınan Tedbirler 

Tesisimizin girişinde ateş ölçümü yapılmakta ve 38°C altında misafir kabulü gerçekleşmektedir. Kabulü yapılan 
misafire dezenfektan uygulanır, eğer maske ile gelmemişse, maske temin edilir. 
Tesisin genel alanlarında, tuvaletlerde, kaydırak alanlarında ve Snack alanında dezenfektan cihazı 
yerleştirilmiştir. 
Tüm tuvalet lavabolarında el yıkama için sabun mevcuttur. 
Tüm tuvaletlerde el kurutma aparatları yerine, kullan at el havluları ve aparatı mevcuttur. 
Misafirlerin kullanacak oldukları şezlonglar 1,5 metre mesafe ile düzenlenmiştir. 
Misafirlerin görebilecekleri yer(ler)e ilgili kural panoları yerleştirilmiştir. 
Sosyal mesafe konusunda, misafirlere ara ara uyarı anonsları yapılmaktadır. 
Tüm havuzlar, ‘Havuz Operatörü’ olarak sertifikalandırılmış, personel tarafından bakımı yapılıp, misafirin 
kullanımına hazırlanmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Havuz suyu dezenfeksiyonu kimyasalları kullanılır ve tüm kimyasallar, 
‘Diversey’ firmasından temin edilmektedir. 
Tüm Havuzlar Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş  ve Uluslararası akreditasyon kuruluşu tarafında 
akredite olmuş ‘Çapa Çevre Laboratuvarı’ tarafından düzenli olarak analiz edilmekltedir. 
Günlük olarak, havuz defterine, ph – klor – sıcaklık değerleri işlenmektedir. 
Snack Bar alanında bulunan masalar 1,5 metre sosyal mesafeye uygun olarak hazırlanmıştır ve açık alandadır. 
Doğal havalandırma yöntemi kullanılmaktadır. 
Misafirlerin kullanılmış maskelerini atabileceği ‘Atık Kovası’ hazırlanmıştır. 
Yüzme Havuzları ve kaydıraklarda TSSF tarafından yetkilendirilmiş CANKURTARANLAR görevlendirilmiştir. 
Misafirler için sağlık personeli bulunmaktadır. 
Temasın sıkça olduğu yüzeyler, tuvaletler ve kapı kolları gibi vs. gün içerisinde sık sık temizlenmekte olup, kayıt 
altına alınmaktadır. 
Hastalık belirtisi gösteren misafirler için, hastaneye bilgi verilecektir. İrtibat: 112 
Tesisimiz 8000m2 olup, havuz ve kaydırakları kullanabilecek en fazla  400 kişidir. 
İşletmeye alınacak ürünler gıda ve temizlik ürünleri için araç kapısı kullanılacak olup sadece ilgili personel 
tarafından teslim alınacaktır. 

Personel İçin Alınan Tedbirler 

Tüm personel işe başlamadan önce ateş ölçümleri yapılarak kayıt altına alınmaktadır. 
Tüm personelin çalışma esnasında maske takmaları sağlanmaktadır. 
Cankurtaran olarak çalışan personel için N95 maske ve yüz koruyucu siperlik tedarik edilmiştir. Personelin 
dinlenme alanı sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenmiştir. Personelin ateşinin yükselmesi / hastalık 
belirtileri göstermesi halinde Covid- 19 sorumlusu Levent Soner’e bilgi verilecek olup, aynı şekilde devlet 
hastanesine bilgi verilecektir.  


