COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE EK BİLGİLENDİRME-TAAHHÜTNAME
MADDESİ

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma,
öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla
kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de
hastalık bulaşabilir. Bu nedenle üyelerimizin, COVID-19 kapsamında sağlığını
korumak için aşağıdaki kurallara uymaları zorunludur.
1-Spor salonuna girişte tüm üyelerin ateş ölçümü yapılarak, ateşi 380C’dan yüksek
olanlar spor salonlarına alınmayacaktır.
2-Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan, COVID-19 vakası
veya temaslısı üyeler spor salonuna alınmayacak, tıbbi maske takılarak sağlık
kurumuna yönlendirilecektir.
3-Üyeler spor salonuna randevu ile gitmek ve randevu saatine uymak zorundadır.
4-Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre mesafeye uyulmalıdır.
5-İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen
kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.
6-Üyeler spor salonuna giderken kişisel havlu ve mat vb. malzemeler
götürülmelidir.
7-Diğer üyeler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalıdır.
8- Spor salonuna girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak
toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı
kurallarına uyulmalıdır. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.
9-Yüz bölgesinin aletlere ve zemine değme olasılığı olan hareketler
yapılmamalıdır.
10-Spor salonuna girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır
11-Spor salonu içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık
dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara
dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.
12-Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel havlu kullanılmalıdır.
13- Yiyecek ve içecek talebinde bulunulmamalıdır.

14-Takım oyunlarının ve yakın temas gerektiren (boks, güreş gibi) sporların
yapılmaması gerekmektedir. Bu sporlardan temassız antrenman yapabilenler
bireysel olarak ve 2 metre mesafe şartı ile antrenman yapabilir. Temas
gerektirmeyen sporlar kişiler arası sosyal mesafe ( en az 2 metre) korunarak
yapılabilir.
15- Üyeler ağırlık istasyonları birden fazla kişi set aralarını paylaşarak aynı anda
kullanamazlar. Bir kişinin istasyonla işi tamamen bittikten sonra diğer üye
istasyonu kullanabilir.

Üye iş bu ek sözleşme-taahhütname ile kendisine BORAPARK WELLNESS
CLUB tarafından COVID-19 politikaları ve rezervasyon prosedürleri ile ilgili
gerekli tüm açıklama ve uyarıların yapıldığını, belirlenen tüm sağlık ve güvenlik
kurallarına riayet edeceğini, sağlık ve güvenlik kurallarına riayet etmemesi halinde
BORAPARK WELLNESS CLUB Yönetimi tarafından yazılı ve sözlü uyarıda
bulunulabileceğini, yazılı ya da sözlü uyarıya rağmen sağlık ve güvenlik kurallarına
ikinci kez riayet etmemesi halinde üyelik sözleşmesinin BORAPARK WELLNESS
CLUB Yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedilebileceğini, fesih halinde
ödemiş olduğu üyelik bedeline ilişkin herhangi bir talepte bulunmayacağını, Covid19 belirtileri göstermesi halinde spor salonuna gelmeyeceğini, Corona virüs pozitif
tanısı konulması halinde derhal BORAPARK WELLNESS CLUB Yönetimini
bilgilendireceğini, sağlık ve güvenlik prosedürlerine uymaması nedeniyle hastalık
kapması halinde BORAPARK WELLNESS CLUB’den maddi ya da manevi
herhangi bir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.
Üye:
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