
YENİ NORMAL SÜRECİNDE ARISU TESİSİNİN KULLANIMI 
 

Havuzların açılması konusu, T.C. Sağlık Bakanlığının “COVİD-19 SALGIN 
YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ” çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca 
yeniden değerlendirilerek, Arısu tesisinin kapalı havuzunun aşağıdaki esaslar 
doğrultusunda 1 Temmuz 2020 Çarşamba gününden itibaren deneme amaçlı, 
randevulu olarak hizmet vermesine karar verilmiştir.  

- Kapalı havuzdan spor yapmak maksadı ile randevulu olarak 
yararlanılacaktır. 
 

- Havuz kullanımının eğlence amaçlı olmaması ve şezlong kullanımının 
bulaşma riski yaratması nedeniyle havuz etrafında güneşlenmek/dinlenmek 
maksadı ile şezlong bulundurulmayacaktır. 
 

- Bulaşı riski nedeniyle soyunma odalarındaki kabinli duşlar kullanılmayacak, 
soyunma odaları ile havuz arasındaki açık duşlar kullanılacaktır.  
 

- Bulaşı riskini azaltmak için üyelerin gerekmedikçe tuvaletleri 
kullanmamaları tavsiye edilmektedir. 
 

- Kafeterya hizmet vermeyecektir. 
 

- Spor maksadı ile tesis kullanımı (giriş-çıkış) 60 dakika olacak, 60 dakikanın 
sonunda tesis terkedilmiş olacaktır. 
 

- Her periyotta 6 yetişkin için randevu verilecek ve her periyotta en fazla iki 
çocuk (5-12 yaş) kabul edilecektir. 5-12 yaş arası çocuklarını getirmek 
isteyen anne ve babaların randevu alırken çocuğunu da yazdırmaları 
gerekmektedir. Havuzdaki çocuklar ebeveynlerinin bulunduğu kulvardan 
faydalanacak, yan kulvarlara geçilmeyecektir.   
 

- 48 ayını doldurmamış bebek ve çocuklar havuza kabul edilmeyecektir. 
 

- 60 dakikalık periyodun sonunda randevulu üyelerin tesisi terk etmesi 
sonrasında, 15 dakika süre ile soyunma odalarında ve kullanılmış ise 
tuvaletlerde temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak, tesis bir sonraki periyot 
için randevu almış üyelerimize hazır edilecektir. 
 

- Randevu listeleri beş günlük açılacaktır.  
 

- Pandemi dönemi öncesinde olduğu gibi tesis genel temizlik ve şok klorlama 
için Pazartesi günleri kapalı olup Salı-Pazar günleri arasında haftanın altı 
günü hizmet verecektir. 
 

- Salı-Pazar arasındaki altı günlük (bir haftalık) kullanım sürecinde aynı kişiye 
talep yoğunluğuna bağlı olarak belirli sayıda randevu verilebilir. 
 

- Uygulamaya bağlı olarak Yönetim yukarıda sıralanan kurallarda değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar.  
 
 



RANDEVU PERİYOTLARI: 
 

08.30 – 09.30 
09.45 – 10.45 
11.00 – 12.00 
12.15 – 13.15 
13.30 – 14.30 
14.45 – 15.45 
16.00 – 17.00 
17.15 – 18.15 
18.30 – 19.30 
19.30 – 19.45     Son temizlik 
19.45                 Kapanış 
 
 

Randevu için: 
 

• 30 Haziran 2020 Salı saat 17:00’ye kadar   
       0 212 203 04 04  Hanife Kömürcü 
 

• 1 Temmuz 2020 sonrası  
        0 212 203 10 74  Melike Özkan 

                         Hanife Kömürcü                                                                                       


