Mavi Bayrak Ödüllü Plajlar için COVID-19
Sürecinde Alınacak Tedbirler Rehberi
Kime: Yerel Mavi Bayrak Sorumluları ve Plaj Mavi Bayrak Temsilcileri Tarih: 01 Haziran 2020
Bilindiği gibi ülkemizde 1993 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde kurulan Vakfımızca yürütülen
Uluslararası Mavi Bayrak Ödül Programı, Dünya Turizm Örgütü’ne göre dünyada en yaygın kullanılan ve
halk nezdinde en çok kabul gören eko-etiket programıdır. Amacı, ödüllendirme yolu ile kıyıların
korunmasının ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Program ile bir yandan çevrenin korunması sağlanırken
diğer taraftan da turizm pazarlamasında önemli bir bileşen olarak kıyı turizmimizin tanıtımına çok önemli
bir destek verilmektedir. Mavi Bayrak kriterleri özünde halk sağlığını korumak amacıyla Dünya Sağlık
Örgütü ve Avrupa Komisyonu yönlendirmeleri doğrultusunda 1987 yılında Avrupa Komisyonu desteğiyle
oluşturulmuştur.
Çevre, sağlık ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu bu dönem içerisinde Mavi Bayraklı plajlarda
deniz suyunun mikrobiyolojik olarak kontrol edilmesi, plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve
çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması en önemli
güvence alanları olacaktır.
1993 yılından bu yana, 27 yıldır plaj ve marinalarda çevre ve sıhhi koşullarla ilgili belgelendirme ve
uygunluk denetimleri yapan bir kuruluş olarak korona virüs süreci sonrasında deniz turizmi sezonunun
açılışı ile ilgili turizm tesislerinde ve halk plajlarında alınması gereken tedbirler ile ilgili Vakfımız tarafından
hazırlanan ve Mavi Bayrak Ödüllü plajlarda uygulanması öngörülen geçici ek kriterler aşağıda
sunulmaktadır.
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(https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin-yonetimi-ve-calisma-rehberi.html)
değerlendirilmeli, açılmasına izin verilen plajlarda uygulanmalıdır.

ve
yönergeleri
dikkate
alınarak

Sürecin zamanla değişiklik içerebilmesi nedeniyle bu rehberin de dinamik olduğu ve güncel gelişmelere
göre yeniden gözden geçirilebileceği dikkate alınmalıdır.

PLAJLAR İÇİN EK TEDBİRLER
GENEL TEDBİRLER
Plaja giriş ve çıkışların farklı noktalardan kontrollü bir şekilde sağlanması ve karşılıklı temasa engel
olunması gerekmektedir. Halk plajlarında birden fazla plaja giriş ve çıkış noktası bulunabildiği için sosyal
mesafe kuralları ve plaj alanının büyüklüğü göz önüne alınarak ve mümkünse plajların hizmet alanları
ölçüsünde taşıma kapasitesi belirlenerek kontrollü bir şekilde misafirlerin plaja girişi sağlanmalıdır.

1.

YÜZME SUYU KALİTESİ
1. Bugüne kadar yayınlanan akademik çalışmalarda deniz suyundan ve kumdan COVID-19
bulaşmasına dair riskle ilgili bir tanımlama yapılmamış olup, bulaşmanın odak noktasının sosyal
mesafe olduğu ifade edilmektedir.
2. Mavi Bayrak kriterleri kapsamında deniz suyu analizleri mikrobiyolojik olarak Sağlık Bakanlığı
tarafından kontrol altında tutulmaktadır. Bu analizler her ne kadar virüs tespitini içermese de
hastalık yapıcı mikroorganizmaların tespitini içerdiğinden yüzme alanlarında kamuoyunu
aydınlatıcı geniş çaplı duyurular ve bilgilendirmeler yapılmasında yarar görülmektedir.
3. “SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ-SKKY’ nin 36. Madde (Ek fıkra:RG-13/2/200826786) Yüzme ve Rekreasyon amacıyla kullanılan sulara yapılacak derin deniz deşarjının mümkün
olmadığı hâllerde atık suların arıtılmasında azot ve fosfor giderimi ile birlikte dezenfeksiyon işlemi
yapılır ve deşarj, söz konusu su ortamlarının kalitesini bozmayacak şekilde gerçekleştirilir” gereği
dezenfeksiyonla sonlanmayan arıtma tesisi deşarjının olduğu yerlerde ve dere çıkışlarında
yüzmeye izin verilmemesi gerekmekte ve ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bu konuda bir
genelge yayınladığı (08.04.2020 tarihli COVID-19 Salgını ve Atıksu Yönetimi’ne Dair Önlemler
isimli Genelge) bilinmektedir.
4. Ayrıca ön arıtmadan sonra deşarj yapan ya da sterilizasyon işlemi uygulanmayan arıtma
tesislerinin de Kovid-19 yayma olasılığının yüksek olduğu konusunda yapılmış çalışmalar
mevcuttur. (1)
5. Yapılan çalışmalar neticesinde atık sularda korona virüs tespit edilmiş olsa da henüz virüsün su
kaynakları ya da atıksu yoluyla bulaştığına dair kanıt bulunmamaktadır. Ancak salgın hastalıklar
sırasında enfeksiyon riskinin artacağı göz önünde bulundurularak, ham atıksu ya da kullanılmış
sularla temas etme riski bulunanlar için fazladan koruyucu önlemlerin alınmasında fayda vardır.
Bu durum sadece COVID-19 için değil tüm salgın hastalıklar için geçerlidir. Atıksu arıtma
tesislerindeki her bir arıtma adımı virüsle ilgili potansiyel risklerin kademeli olarak azaltılmasını
sağlamaktadır. Bu sebeple arıtma tesislerinin doğru ve projelendirildiği şekilde çalıştırıldığından
emin olmak gerekmektedir. Ayrıca çıkış sularında yapılacak analizler yoluyla çıkış sularının
kalitesinin düzenli olarak izlenmesi gerekir. Suyla bulaşan hastalıklara yol açan virüslerle
karşılaştırıldığında korona virüslerin sucul ortamda etkinliğini çok daha hızlı kaybettiği ve klor vb.
dezenfektanlara karşı savunmasız olduğu bilinmektedir. Bu nedenle mevcut atıksu arıtma
tesislerinin, virüslerin giderilmesi için optimize edilmemiş olduğu düşünülüyorsa ilave bir
dezenfeksiyon ünitesinin sisteme dahil edilmesi yerinde olacaktır (2). Diğer taraftan Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüklerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2020/13 sayılı COVID-19 Salgını ve
Atıksu Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi gereğince yüzme alanlarını etkileyebilecek bu şekilde
faaliyet gösteren atıksu arıtma tesislerini tespit edip, söz konusu arıtma tesislerinin deşarj
noktalarına yakın yerlerde bulunan plajların yüzmeye kapatılması gerektiğine ilişkin genelge
maddesi dikkate alınmalıdır.
6. Kendine ait atık su arıtma tesisi bulunan işletmelerde arıtılmış atık suyun mümkün olduğunca
bahçe sulamada kullanılması önlenmelidir. Eğer deşarj izinleri nedeniyle alıcı ortama deşarj Çevre
Bakanlığı tarafınca uygun görülmemiş ve bahçe sulamada kullanım izni verilmişse, bu durumda
sprink kullanılmadan sulama yapılmalı ve çıkış suyu mutlaka dezenfekte edilmelidir. Bu sular ile
temas riski bulunan kişilerin hijyen ile ilgili önlemleri alması gerekmektedir. Arıtılmış atık suyun
bahçe sulamasında kullanılması sırasında, kullanıcıların yoğun olduğu alanlar, şezlongların
yerleştirildiği bölgeler, havuz kenarları gibi alanların arıtılmış atık su ile sulanmamasına özen
gösterilmelidir. (3)
7. Deniz suyuna yakın iskele, suya giriş rampası gibi noktalarda yapılacak dezenfeksiyon işlemleri
sırasında deniz suyunun kimyasal maddelerden etkilenmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.

2.

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME
8. Tesis ve halk plaj işletmesinde görevli çalışanların (temizlik, cankurtaran, güvenlik vb. hepsi)
COVID-19 özelinde gerekli iç eğitimleri alması gerekmektedir. Bu eğitimler, hasta belirtisi gösteren
kişilerin tespit edilmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.
9. COVID-19 salgını nedeni ile tesis ve plajın çeşitli noktalarında yapılan uyarılar ile kişiler arası
güvenlik mesafesini korunması gerekliliği, hastalığın belirtileri, hastalıktan korunma yollarını
açıklayan bilgilendirici poster veya tabelalar bulundurulmalıdır.
10. Eğitimlerde çevre eğitimi de dahil edilmeli, doğal yaşamın tahribatı sonucu oluşan küresel salgının
çevre boyutuna dikkat edilerek personele bu konuda mümkün olduğunca online platformlar
üzerinden eğitim imkanı sağlanmalıdır. Plaj alanında yapılması öngörülen temizlik kampanyası vb.
etkinliklerde ise mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmelidir.

3.

ÇEVRE YÖNETİMİ
11.
12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.
19.

Ortak Kullanım Alanları (Soyunma Kabinleri, Duş ve Tuvaletler)
Tuvaletlerde alanın boyutuna göre içeride bulunacak maksimum kişi sayısı, otomasyon ve orada
bulunacak görevli tarafından kontrol altında tutulmalıdır.
Gerek tesis gerekse halk plajlarında ortak kullanım alanları (tuvaletler, asansörler, kapılar vb.) sık
aralıklarla dezenfektanlar ile temizlenmeli ve kayıt altına alınmalıdır. Kabin, duş, tuvalet vb. ortak
kullanım alanlarının periyodik temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini gösteren “temizlik takip
çizelgesi” görünür yerlerde sergilenmelidir.
Gerekli havalandırmanın yapıldığından emin olunmalıdır. Duş, kabin, tuvalet vb. alanların kapı ve
pencereleri açılarak sık sık havalandırılması sağlanmalıdır. Serinletme amacıyla vantilatör (su
buharlılar dahil) kullanılmamalıdır.
Kabin, duş, tuvalet, plajdaki yeme içme üniteleri için kullanıcılar arasında 1,5 m mesafe olması için
belirgin işaret ve göstergeler oluşturulmalıdır.
Plajlarda ve tesiste bulunan tuvaletlerde dezenfektan bulundurulmalı, temas gerektirmeyen
sensörlü sabun, sensörlü musluk ve sensörlü havlu kağıt cihazları ve hatta mümkünse sensörlü
açılır kapı kullanılmalıdır. Tuvaletlerde sensörlü hijyenik klozet kapağı veya tek kullanımlık klozet
örtüsü de tercih edilebilir.
Soyunma kabinlerin temizliği, sık aralıklarla dezenfeksiyonu ve havalandırılması sağlanmalıdır,
mümkünse sensörlü açılır kapı kullanılmalıdır.
Çoklu duş başlıkları olan duş alanlarında teker teker duş alınması sağlanmalı, halk plajlarında duş
sayıları arttırılmalı, sıraya geçmek için mesafe belirleyici işaretler yerleştirilmeli, mümkünse duşlar
sensörlü veya ayakla açılabilen şekilde olmalıdır.
Ortak alanlarda kullanılan çöp kovaları ve kullanılan diğer temizlik ekipmanları sık sık dezenfekte
edilmelidir.
Dezenfektan ile deterjan vb. kimyasal maddeler karıştırılmamalı, iyi havalanan alanlarda
hazırlanmalı, güneş görmeyen ve serin alanlarda muhafaza edilmelidir. Dezenfektanların denize ve
kumul alana karışması engellenmelidir.

Atık Yönetimi
20. Maske eldiven gibi tek kullanımlık koruyucu ekipmanlar, ''Tek Kullanımlık Maske, Eldiven Gibi
Kişisel Hijyen Malzeme Atıklarının Yönetiminde Covid-19 Tedbirlerine İlişkin 2020/12 Genelgesi''
gereğince tıbbi atık olarak kabul edilmelidir. Genelgede belirtildiği üzere gri renkli konteynerler
plajın farklı noktalarına yerleştirilmeli, üzerinde şekil ve yazıları olmalı, içine poşet yerleştirilmiş
şekilde, kapaklı ve ayakla basılmak suretiyle açılacak şekilde olmalıdır. Bunların 72 saat

21.
22.

23.

24.

4.

bekletildikten sonra karışık çöp olarak kabul edilmesinden dolayı çöp toplama alanında ayrıca
bekletilecekleri bölümler belirlenmelidir.
Atıkların toplanması ile ilgili görevlilerin koruyucu ekipmanlar kullanarak çalışmaları, atık
kutularının düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi gerekmektedir.
Olası bir bulaş durumunda Covid-19'un atıklar üzerinde tutunarak yaşayabilmesi ve risk
oluşturabilmesi yine çalışmalar sonucunda muhtemel görünmektedir. Bu sebepten tesis içerisinde
ve plaj alanında atıklar sık ve düzenli aralıklarla toplanmalıdır. Atık ayrışım kutuları ve çöp atık
kutuları sayısının arttırılması, temas edilmeden atığın atılabileceği çöp kutusu türlerinin tercih
edilmesi bulaş ihtimalini azaltacağı düşünülen faktörler arasında önerilmektedir. Tesislerin genel
alan ve plajda atık toplama işlemlerinde İş Sağlığı Genel Müdürlüğünün hazırladığı “Belediye Atık
Toplama İşinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde Yeni Tip Koronavirüs İle Mücadelede Dikkat
Edilecek Hususlar” rehberi dikkate alınabilir.
Plajda yer alan yiyecek-içecek ünitelerinde bulaş riskini azaltmak için zorunlu olarak tek kullanımlık
ürünlerin tercih edilmesi durumunda plastik harici çevre dostu malzemelerden yapılmış
ürünlerden tercih edilmesi önerilir.
Tütün ve ürünlerinin ağızla ve elle teması nedeniyle COVID-19 salgınını tetikleme riski, plajlarda ve
denizde yarattığı çevre kirliliği (tüm dünyada plajlarda en fazla kirliliği sigara izmaritlerinin yarattığı
bilinmektedir) nedeniyle plajlarda mümkün olan en geniş alanda kullanımına izin verilmemesi,
sigara içilebilen alanların ayrılması önerilmektedir.
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Cankurtaran ve İlk Yardım Olanakları
Hem tesis plajlarında hem de halk plajlarında Korona Virüs Acil Durum Planı hazırlanmalı, uygun
noktalarda ilan edilmelidir.
Plaj girişinde müşteriler tarafından kullanılmak üzere alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik
alkol içeren kolonya bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol
edilmeli ve her zaman dolu olması sağlanmalıdır.
Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafenin korunmasının yanı sıra maske
takılmalıdır. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.
İhtiyaç duyulan durumlarda ve noktalarda temassız vücut ateş ölçümü yapılabilecek şekilde
hazırlıklı olunmalıdır.
Plajda kullanılan cankurtaran malzemelerinin çoğunluğunu plastik materyaller oluşturmaktadır. Bu
sebeple her kullanım sonrasında kullanılan malzemeler dezenfekte edilmelidir. (Ambu cihazı,
yüzer sedye vb).
Cankurtaranların bulundurması gereken kişisel koruyucu ekipmanlardan mutlaka FFP2/N95
maske, eldiven, yüz koruyucu olmalıdır.
Cankurtaranların bu tür önlemleri almaları konusunda ayrıca eğitilmeleri gerekmektedir. İlave
önlemlerin kontrol ve takibinin önemine binaen her işletme plajında aynı anda en az 2
cankurtaran bulunması önerilmektedir.
Plajda görev yapan cankurtaranı destekleyici mümkünse bir sağlık personeli (Sertifikalı ilkyardım
personeli gibi) ve ambulans hazır bulundurulmalıdır.
Plajda bulunan ilkyardım malzemeleri listesi virüs önlemleri kapsamında plajın ihtiyacına göre
genişletilebilir. İl Hıfzısıhha Kurullarının isteyebileceği ilave ekipman veya personel direktifleri
dikkate alınmalıdır.

34. Hijyen ve güvenlik tedbirleri kapsamında plajın akşam saatlerinden sonra kumsal ve deniz
kullanımının yasaklanması önerilmektedir. Yasaklama, cankurtaran çalışma saatleri ve plajın
koşulları dikkate alınarak belirlenmelidir. İl Hıfzısıhha Kurullarının konu ile ilgili alacağı karar
olduğu taktirde söz konusu önlemler esas alınacaktır.
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Plajda Sosyal Mesafe Kuralları
Halk plajlarında yoğun kullanımdan kaynaklı bulaş riskinin önüne geçmek için mümkünse taşıma
kapasitesi hesabı yapılarak kullanıcı sayı sınırlamasının getirilmesi ve kontrolünün sağlanması
önerilmektedir.
Farklı alternatiflere göre plaj kullanımıyla ilgili sosyal mesafe örnekleri EK-1’de belirtilmiştir.
Plaj ziyaretçileri salgın hakkında endişeliyken sosyal mesafe önemini koruyacaktır. Her ne kadar
bazı ülkelerde sosyal mesafeye fiziksel alternatifler önerilmiş olsa da, plaj deneyimi özgürlük ve
açık hava hissi gerektirir. Bu nedenle, salgının henüz tam olarak üstesinden gelinmemişken
plajlara dönüş, plaj alanındaki ziyaretçilerin mümkün olan en geniş dağılımına odaklanmalıdır.
Başlangıçta plaj, ziyaretçilerin türlerine göre alanlara ayrılabilir, böylece aileler veya yaşlılar gibi en
riskli gruplar, sporcular (sörf, plaj voleybolu, kano) ve genç grupları gibi daha az riskli olan diğer
gruplardan farklı alanlarda bulunmaları sağlanabilir.
Buna ek olarak, plajdaki her şeridin alanlara ayrılmasının güçlendirilmesi gerekir. Şemsiye, şezlong
veya havlularla insan grupları arasındaki mesafe korunur.
Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenmelidir.
Plajın kumsal bölümüne giriş ve çıkışı sağlayan yürüyüş yolları ve ara koridorlar mümkünse
ayrılmalı ve işaretlerle yönlendirilmelidir. Eğer karşılıklı gidiş-geliş yapılacak ise de gidiş ve dönüş
yolları arasında sosyal mesafe dikkate alınarak 1.5 m. sosyal mesafe esas alınmalıdır.
Kullanıcılar arasında 1,5 m mesafe olması için belirgin işaret ve göstergeler oluşturulmalıdır.
Genel alanlarda bulunan masalar arasında 1,5 m., sandalyeler arasında 60 cm. mesafe
bırakılmalıdır.
Aile üyeleri (eş ve çocuklar) istisna edilerek şezlongların sosyal mesafe kuralına göre
konumlandırılması gerekmektedir.
Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 m olarak yerleştirilmelidir.
Özellikle halk plajlarında yoğun kullanım ve sirkülasyon olacağından bulaş riski nedeniyle
şezlongsuz kullanımın teşvik edilmesi sağlanabilir. Gölgelikler arası mesafe şezlonglar arası
mesafeye uygun olacak şekilde düzenlenmelidir.
Şezlong veya şemsiyenin kullanılmadığı durumlar için havlular veya malzemeler arası mesafe en az
1,5 m olarak belirlenmeli ve işaretler ve kontroller ile mesafenin korunması sağlanmalıdır.
35. ile 41. Maddeler arasındaki tüm maddelerde ifade edilen 1.5 m sosyal mesafe kuralı, minimum
mesafe olarak kabul edilmeli, plajın taşıma kapasitesi hesaplanarak plaj ortamındaki esinti, ıslak
kullanım olması nedeniyle fiziksel aralıkların mümkün olduğunca daha fazla bırakılması
önerilmektedir.
Yüzücüler arasındaki mesafe 1,5 m. olarak uygulanmalıdır. Plaj kullanıcıları plajda uyulması
gereken sosyal mesafe kuralları hakkında yazılı ve görsel içerikli bilgilendirme panoları aracılığıyla
bilgilendirmelidir. Bu konuda cankurtaranlar gerektiğinde uyarılarda bulunmalıdır.
Cankurtaranların bu tür önlemleri almaları konusunda ayrıca eğitilmeleri gerekmektedir.
Plajlarda kullanılan şezlonglar genellikle plastik olduğu göz önüne alındığında COVID-19 virüsünün
96 saatte kadar canlı kalabildiği, hatta ahşap yüzeylerde daha da uzun süre kaldığına dair
çalışmalar mevcut olduğundan, bu gibi plaj mobilyaları her kullanım sonrasında dezenfekte
edilmeli, mümkünse şezlong kullanımı kısıtlanmalıdır. Plaj kullanıcılarının hijyen kuralları gereği bu
önemli süreçte kendi havlu veya plaj örtülerini kullanması teşvik edilmelidir.

50. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmamalıdır. Yıkanabilir/silinebilir minderler kullanılmalı
ve misafirin kullanımı sona erdikten sonra temizlenmelidir.
51. Deniz alanında yüzme alanı sınırlarının kapsadığı yüzey alana göre kaç kişinin yüzebileceği
belirlenebilir.
52. Plajda şezlonglar arası güvenli mesafenin korunması, hijyen kurallarına uyulması, Mavi Bayraklı
plajın kirletilmemesi konusunda sık sık anonslar yapılmalıdır.
53. Yüzerken maske, eldiven kullanılması engellenmelidir.
54. Plajda oynanan temas veya yakın konumda bulunulması gereken oyunların oynanmaması
gerekmektedir.
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