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oDALARA 2020163 sAYıtı GEt{EtGE

Bilindiği üzere, Koronavirüs (COVlD-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski
Yönetebilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri sonucunda; İçişleri Bakanlığı'nın
21/03/2020Larihli ve5759sayılı genelgesi ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının faaliyetleri 21 Mart
Pazar saat 18:00 itibanyla geçici süreliğine durdurulmuş olup konu hakkında ilgide kayıtlı genelgemizle
Odalanmız bilgilendirilmiştir.

YaŞanılan süreç ve gelinen nokta itibariyle, kaydedilen olumlu gelişmeler ile Bilim Kurulunun
önerileri doğrultusunda 04/O5/2O20 Pazartesi günü Sayın Cu mhu rbaşkanımızın Başkanlığında toplanan
Cu mhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmede; berber, güze|lik salonu/merkezi, kuaförvb.
iŞ yerlerİnin, belirlenecek kurallara uyulması kaydlyla 11lo5t2o2o tarihinde 09.00 itibariyle
faaliyete geçebileceklerine ilişkin karar alınmı$ır,

11/05/2020 tarihi itibariyle berbeı 9üze||ik salonu merkezi, kuaför vb. iş yerlerinin faaliyetlerine
başlayabilmeleri, faaliyetlerini sürdü rebilmeleri için Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda ilgili
bakanlıklarca aşağıdaki kurallar belirlenmiştir.

1. Buişyerleri saat 09.00 - 21 .00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.

2. Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır,

3. Bu işyerleri aynı andayanyanaiki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu
bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.

4. Randevularda kayma ya da hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak iş yeri içinde
en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.

5. Belidenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şrtlarına göre
randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etme( maske takmak şartı
ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri
maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görülebilecek şekilde asacaklardır.

6. İş yerinde çaIışanlar muhakkak su rette maske kullanacaklardır. Müşteriler ise işlem süresınce
maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerd ir.

7. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği
tüm alanlar ile zeminin temizliği dezenfektan malzemelerle yapılaca( her işlem sonrasında bu temizlik
işIeminin tekrarlanması sağlanacaktır.

8. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini
dezenfekte edecekler ya da her müşteri için ayn olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır.

9. Müşteriye hizmet5unulması esnasında kullanılan makas, tarakvb. malzemeler h izmet sunumu na
başlanmadan önce sterilizasyon sağlayan araçlar (otoklav vb.) ve/veya malzemeler kullanılarak muhakkak
dezenfekte edilecektir. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.
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1O.Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek
kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.)
sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle
baŞka müşteride kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerıni yanlannda
getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.

11.Berberlerde jileVustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak
sakal traşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.

12. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, ma§aj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici
süreliğine verilmeyece( bunlann dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.

13. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçlann ve kullanılan araç ve gerecin
geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan'Ense Fırçası'nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte
edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine
durdu ru lacaktır.

Faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden
berbe1 güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalı9nlarının şehir giriy'çıkış kısıtlaması
bulunan illere giriş - çıkış yapabilmesine (anılan iş yederinden biri ile illiyet bağını gösteren iş yeri ruhsatı,
SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) imkan sağlanacaktır.

Bilgilerinizi ve esnafve sanatkarlarım ıza duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
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DAĞlTlM:

- Antalya Berberler Esnafve Sanatkar Odası

- Antalya Kuaförler ve Manikürciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Akeki Esnaf ve Sanatkarlar Şoförler Odası

- Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Demre Esnaf Sanatkarlar Şoförler ve Nakliyeciler Odası

- Elmalı Esnafve Sanatkarlar Odası

- Finike Esnafve Sanatkarlar Odası

- Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Gündoğmuş Esnafve Sanatkarlar Odası

- Hasyurt Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- Kaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- kemer Esnafve sanatkarlar odası

- korkuteli Esnafve sanatkarlar odası

- kumluca Esnafve sanatkarlar odası

- Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odası

- serik Esnaf ve sanatkarlar odası

- Turunçova Esnaf ve Sanatkarlar Odası


