
 COVİD- 19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA VELİ BİLGİLENDİRME VE  

TAAHHÜTNAME FORMU 
 

SPORCU ADI SOYADI  

SPORCU HES -KODU  

COVİD -19 SÜRESİNCE SPORCULARIMIZIN VE VELİLERİMİZİN KORUNMASINA YARDIMCI 

OLMAK İÇİN ALINAN TEDBİRLER 

1. Sporcularımız, tesislerimize gelip giderken mümkün olduğu kadar kişisel araçlarını kullanacak, toplu taşıma 

kullanması halinde maske ve sosyal mesafeye dikkat edecektir. 

 

2. Seans saatlerinden önce, güvenlik görevlilerimize seansa katılacak sporcularımızın listesi verilecek, liste dışında hiç 

kimsenin içeri alınmasına müsaade edilmeyecektir. 

3. Sporcularımız kendi seanslarından 10 dakika önce, isminin bulunduğu eğitim seansı için tesislerimize giriş 

yapabilecektir. Seans saatinden önce gelen sporcularımız, araçlarında ya da tesis önünde sosyal mesafeye dikkat 

ederek bekleyecektir. 

4. Uluslararası Spor Salonu dışındaki tesislerimizin fiziki yapısı uygun olmadığı için, velilerimizin girişine izin 

verilmeyecektir. Uluslararası Spor Salonu’nda ise velilerimiz, tesis görevlisinin belirlediği (öncelik açık alan) 

alanlarda bekleyecektir. 

5. Tesislerimizde, eğitim yapılan salonlara ve sporcularımızın bulunduğu bölümlere velilerimiz ve sivil kişiler 

alınmayacaktır. 

6. Soyunma odalarında 6 metre kareye bir kişi düşecek şekilde planlama yapıldığı için, sporcularımız eğitimlere 

mümkün olduğu kadar spor kıyafetleriyle gelecektir. 

7. Tesislerimizin giriş kapılarında giriş ve çıkış yönleri şerit kordonlarla ve uyarıcı levhalarla ayrılmıştır. Güvenlik 

görevlilerinin giriş- çıkış yönü, maske ve mesafe uyarılana dikkat edilecektir. 

8. Sporcularımız ve sporcu velilerimiz tesislerimize ‘HES kodu’ ile giriş yapacaktır. 

9. Tesislerimize girişlerde sporcularımızın ateşleri ölçülecek, ateşi 38 ve üzeri olanlar içeri alınmayacaktır. 

10. Eğitime katılan sporcularımızın kendisi ve ailesi son 14 gün içerisinde Covid-19 semptomları göstermemiş, 

semptomları gösteren biriyle temas etmemiş olmasına dikkat edilecektir. 

 

11. İlerleyen zamanlarda sporcularımızda, semptom (sürekli yüksek ateş, öksürük, halsizlik vb. durumlar) görülmesi 

halinde yetkili kişiye bilgi verilecektir. 

12. Sporcularımız, spor aktivitesi veya antrenman seansları dışında maske kullanacaklardır. 

13. Sporcularımız çantalarını, sosyal mesafeye uygun şekilde antrenörlerinin belirlediği alanlara bırakacaklardır. 

14. Sporcularımız, yanlarında su getireceklerdir.  

15. Ders esnasında spor malzemelerini kullandıktan sonra ellerini dezenfekte edecektir. 

16. Lavabolarımız, sosyal mesafeye uygun olacak şekilde kullanılacaktır. (tuvalet önünde sıra oluşturulmamalı, 

kullanımdan sonra belli bir süre beklenmelidir.) 

 

17. Eğitimler sırasında sporcularımız, antrenörlerinin sosyal mesafe kuralı doğrultusunda kendi bölgelerinde kalmalarını 

sağlamak için, yapacağı uyarılara dikkat edecektir. 

 

18. Eğitimlerimiz 1 saat sürecek, seans bitiminde salonlarımızın temizliğini ve hijyenini sağlamak için sporcularımızın 

beklemesine izin verilmeyecektir. 

 

19. Tesislerimizdeki asansörler zorunlu olmadıkça kullanılmayacaktır. 

 

          Yukarıda belirtilen sporcu /veli bilgilendirme taahhütnamesini okudum anladım. Alınan tedbirlere 

uymayı kabul ediyorum. 

 

Veli Adı Soyadı :   …………………………………………..      imzası  :………………………………… 

 
 

 


