
COVID-19 KATILIMCI REHBERİ

FUAR ÖNCESİ HAZIRLIKLAR
• Fuar alanına maskesiz giriş yapılmayacağından dolayı alana giriş yaparken maskeniz uygun bir şekilde takılı olmalıdır.

• Maskelerin düzenli aralıklarla değiştirilmesi gerektiğinden hem kendiniz ve hem de personeliniz için yanınızda fazladan 
maske bulundurmalısınız.

• Fuar girişi esnasında sıra beklememek ve teması en aza indirebilmek adına, alana gelmeden önce Katılımcı Yaka 
Kartlarınızı online sistem üzerinden oluşturup çıktısı ile birlikte alana gelmeniz büyük önem taşımaktadır.

• Stant misafirlerinizi de online davetiye alma konusunda teşvik etmenizi öneririz.

STANT HAZIRLIKLARI
• Yapılacak stant projelerinin alınması gereken tüm sağlık kontrollerini içeren önlemler ile birlikte tasarlanması önem taşı-

maktadır. Örneğin; fuar alanında çalışacak kişi sayısını minimumda tutmak, kurulum malzemelerini en aza indirmek ve 
sergilenecek ürün yelpazesini azaltmak alınacak birkaç tedbir arasındadır.

• Oluşabilecek riskleri azaltmak adına basit, modüler ve stant derinliğinin minimum 3 m olduğu tasarımlar önerilmektedir.

• Teması minimuma indirmek adına stant kurulum süresince kullanılacak tüm malzemelerin aynı anda alana getirilmemesi, 
gerektikçe malzemelerin nakliyesinin yapılması ve stant yapımında kullanılacak el aletlerinin de paylaşılmaması öneril-
mektedir.

• Ziyaretçi Karşılama Bankolarında çalışacak personeller için siperlik kullanımı önerilmektedir. Mümkünse pleksiglas koru-
malı bankolar kullanılmalıdır. 

• Müşterilerinizle ve ekibinizle yüz yüze görüşeceğiniz alanlarda fiziksel bölücüler veya kabin kullanımını düşünebilirsiniz.

• Tüm ürün yelpazenizi fuar alanındaki standınızda sergilemek yerine, ürünlerinizi dijital ekranlar aracılığıyla tanıtmayı dü-
şünebilirsiniz.

SOSYAL MESAFE
• Standınızı ziyaretçi ve personel yoğunluğunu kontrol altında tutacak şekilde tasarlamanız önerilir. Standınızda bulunacak 

azami kişi sayısını (personel ve müşteriler), standınızın büyüklüğüne göre belirlemeniz önerilmektedir. Mümkünse standı-
nızı ziyaretçi giriş ve çıkış yönlerini ayıracak şekilde tasarlamalısınız.

İPUCU: Sosyal mesafe kurallarını uygulamak için çeşitli tabelalar, zemin yönlendirmeleri ve bantlar kullanabilirsiniz.

• Standınızın büyüklüğünü ve/veya fiziksel koşullarını göz önünde bulundurarak teşhir ürünlerinizi gözden geçirmenizde 
fayda var. Örneğin, boş bir duvar yerine bu tip alanları ürün teşhirinde veya markalamada kullanmak doğru ziyaretçileri 
çekecek, gereksiz yoğunluğu azaltacaktır.

• Ziyaretçi karşılama ve ağırlama alanlarının sosyal mesafe kurallarına uygun olarak tasarlandığından emin olmalısınız.

• Stant içi toplantı alanlarınızda yoğunluk yaşanmaması adına ikili görüşme ve toplantılarınızı HYVE CONNECT uygulaması 
üzerinden organize etmenizi öneririz.

İPUCU: Fuar öncesi, müşterilerinize göndereceğiniz fuar davetlerinde aldığınız önlemleri de belirtmek faydalı olacaktır.

STANT HİJYENİ
• Temas yoluyla oluşabilecek bulaş riskini en aza indirebilmek adına standınızda kolay ulaşılabilir yerlerde "Biyosidal Ürün 

Ruhsatı" olan el dezenfektanı bulundurmanızı öneriyoruz.

• Stant ziyaretçilerinizin ve personelinizin el dezenfektanını doğru ve etkin bir şekilde kullandıklarından emin olmalısınız.

• Stant içerisinde sık kullanılan yüzeyleri düzenli aralıklarla dezenfekte etmenizi öneririz.

MASKE, ELDİVEN VE SİPERLİK KULLANIMI
• Maske, eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanları stant sınırları içinde ziyaretçiler de dahil olmak üzere ihtiyaç duyan her-

kese ücretsiz olarak sağlamanız önerilir.

• Bu ekipmanların önerilen standartları karşıladığından ve hijyenik koşullarda muhafaza edildiğinden emin olunuz.

• Katılımcılar, giymeyi tercih ettikleri takdirde, kendi personelini siperlik kullanımı konusunda desteklemelidir.

ÜRÜN TANITIMI VE İKRAM
• Ürün tanıtımlarının kalabalık riski oluşturması nedeniyle sadece önemli ürünlerinizi tanıtmanız tavsiye edilir.

• Mümkünse ürün tanıtım gibi etkinliklerden kaçınmanız ve/veya minimuma indirmeniz önerilmektedir. Ürün tadımı yapılacak-
sa gıda hijyeni standartlarına uygun, tek kullanımlık, önceden paketlenmiş seçenekleri tercih etmelisiniz.

• Paylaşıma açık atıştırmalık kaselerinde ikramda bulunmaktan sakının.

• Stant alanınızda içecek servisinden kaçınmanız önerilmektedir. Yapılacaksa tek kullanımlık bardaklarla, görevli personel 
aracılığı ile tek kişi tarafından yapılması önerilir.

• Planlanan herhangi bir gösteri için, organizatöre sosyal mesafe kurallarını korumak adına kalabalıkları nasıl yönetmeyi 
planladığınıza dair bilgi sağlamanız gerekmektedir. Bilgilendirme fuar öncesinde ve beraberindeki “Risk Analiz Değerlen-
dirmesi” ile istenecektir.

PROMOSYON ÜRÜNLERİ VE BASILI MALZEMELER
• Virüsün yayılmasını önlemek için daha az basılı malzeme ile fuar alanında yer almanız önerilmektedir. Mümkünse, ürünle-

rinizi hazır ve paketlenmiş bir şekilde getirmenizde fayda var.

• Basılı broşürler ve kataloglar yerine ziyaretçilerinize dijital veya sanal olarak bilgi sağlayabilirsiniz.

• Bu aşamada promosyon ve hediyeler de dahil olmak üzere herhangi bir ürün dağıtmamanız önerilmektedir.

PERSONEL 
• Personel molaları için mümkün olduğunca dış alanların kullanımı önerilmektedir.

• Personelinizin salon içerisinde bulunan yiyecek içecek noktalarına gitmek zorunda kalmaması için önceden paketlenmiş 
yiyecekler tedarik edebilirsiniz.

• Ekiplerinize (taşeronlar, tedarikçiler dahil) fuar alanına gelmeden önce, fuar operasyon yetkililerinin size bildirdiği önlem-
leri aktardığınızdan emin olun. 

• Fuar alanına gitmeden önce uygulamaya karar verdiğiniz önlemler hakkında personelinize bilgi verin. Bu hem oluşabilecek 
riskleri azaltmaya hem de ekibinizin güvenli hissetmesine yardımcı olacaktır.

• Ekibinizden bir kişiye önlemlere uyulması konusunda sorumluluk verebilirsiniz.
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