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T.C.
BARTIN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

.
Sayı : 59656284-149
Konu : Pazar Yerlerinde Alınması Gereken Önlemler

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni
tip Koronavirus (COVID-19) esas olarak solunum sekresyonları (tükürük, balgam vb.) ile
bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları
damlacıklarla kirlenen yüzeylere, diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız,
burun veya göze götürmesi ile bulaşmaktadır.Pazar yerleri de toplu bulunulan alanlar olduğu
için COVID-19 bulaşma açısından riskli olup;

Hastalığın yayılmasının engellenmesi için Koronavirüs Bilim Kurulu’nun görüş ve
önerileri doğrultusunda Bakanlığımızca hazırlanan "Pazar Yerlerinde Alınması Gereken
Önlemler" konulu rehber yazımız ekinde gönderilmiştir.

Bu kapsamda ilgili kurum/kuruluş ve meslek odaları tarafından hiç bir aksaklığa mahal
verilmeden rehberde belirtilen talimatlara riayet edilmesinin sağlanması hususlarında ;

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

e-imzalıdır.
Abdullah AKDAŞ

Vali a.
Vali Yardımcısı

Eki:Rehber (3 sayfa)
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Dağıtım:
Bartın Valiliği
Bartın Deniz Komutanlığı
Bartın Belediye Başkanlığı
Amasra Kaymakamlığı
Kurucaşile Kaymakamlığı
Ulus Kaymakamlığı
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü
Bartın İl Jandarma Komutanlığı
Bartın İl Özel İdaresi
Amasra Belediye Başkanlığı
Kurucaşile Belediye Başkanlığı
Ulus Belediye Başkanlığı
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü
Bartın Kapalı Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü
Bartın Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
Bartın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Bartın Çalışma Ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
Bartın Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Bartın Kadastro Müdürlüğü
Bartın Tapu Müdürlüğü
Bartın Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü
Bartın İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
Bartın Defterdarlığı
Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bartın Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü
Bartın İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü
Bartın Orman İşletme Müdürlüğü
Bartın Meteoroloji Müdürlüğü
Dsi 23. Bölge Müdürlüğü - Kastamonu
Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü
Bartın Ticaret İl Müdürlüğü
Bartın Gümrük Müdürlüğü
Bartın Ticaret Ve Sanayi Odası Başkanlığı
Bartın Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı
Kozcağız Belediye Başkanlığı
Abdipaşa Belediye Başkanlığı
Bartın Kumluca Belediye Başkanlığı



Pazar yerleri toplu bulunulan yerlerden olduğu için COVID-19 bulaşma açısından 

risklidir. COVID-19 bulaşma riskini en aza indirmek için aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

Pazar Yerlerinde Alınacak Önlemler

 » Barındırdıkları risk açısından pazar yerlerinde kurallara uyum çok sıkı 

denetlenmelidir.

 » Pazar yerlerinin tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınmalıdır

 » Pazar yerlerinin girişlerinde ve pazar içerisinde uygun yerlere kurallar, sosyal 

mesafe, maske kullanımı ve el temizliğiyle ilgili afişler asılmalıdır.

 » Pazar yerlerine girişte maske zorunlu olmalıdır. Pazar yerinde kesinlikle 

maskesiz çalışan esnaf veya müşteri bulunmamalıdır. Maskelerin doğru şekilde 

kullanılması (çene ve burunu kapatacak şekilde) sağlanmalıdır.

 » Pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dâhil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi 

olacak şekilde sınırlandırılmalıdır. Hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesi 

girişlere asılarak ilan edilmelidir.

 » Pazar yerine giren müşteri sayısı belirlenerek (görevlinin sayması veya turnike 

benzeri sistemler konulması) müşteri kapasitesine ulaşıldığında yeni müşteriler 

alınmamalı, sosyal mesafe kurallarına göre bekletilmelidir.

 » Pazar yerlerinin tüm girişlerinde ve her tezgâhta el antiseptiği (kolonya vb.) 

bulundurulmalıdır. 

 » Tezgâh olmadan yerde satış yapılmamalıdır.

 » Tezgâhtarlar sık sık ellerini antiseptik ile temizlemelidir.

 » Tezgâh aralarındaki geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar 

bulundurulmamalıdır. 

 » Pazar tezgahlarının önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak 

işaretler konulmalıdır.

 » Pazar/satış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce 

temas edilmeden, doğrudan pazarcı esnafı tarafından hijyen koşullarına dikkat 

edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sağlanmalıdır. Müşteri tarafından 

ürün seçimine izin verilmemelidir.

 » Kapalı pazar yerlerinin havalandırılması sağlanmalıdır.

COVID-19 Kapsamında 
Pazar Yerlerinde 
Alınması Gereken Önlemler
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 » Pazar yerlerinde çöpler açıkta bırakılmamalı, kapalı poşetlerle uygun şekilde 

toplanmalıdır.

 » Satışlar sona erdikten sonra pazar alanının temizliği toplu yaşam alanlarında yer 

temizliğinde kullanılan esaslar çevresinde su ve deterjanla yapılmalıdır.

Pazar Yerlerinde Müşterilere Yönelik Önlemler

 » Pazar yerine maskesiz girişlere izin verilmemelidir. Maske pazar yerinde 

bulunulduğu sürece çıkarılmamalıdır. Ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske 

takmalıdır.

 » Pazar yerlerinde sosyal mesafeye (en az 1 metre, 3-4 adım) uymaları konusunda 

uyarılmalıdır.

Pazarcı Esnafına Yönelik Önlemler

 » Pazar yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes COVID-19, sosyal mesafe, maske 

kullanımı ve el temizliği konusunda bilgilendirilmelidir.

 » Pazar yerlerine girişte pazarcı esnafının ateşi ölçülmeli, ateşi 38 oC üzerinde 

olanlara tıbbi maske takılmalı, pazar yerine girişine izin verilmemeli ve sağlık 

kuruluşuna yönlendirilmelidir.

 » Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı olan pazarcı esnafının pazar yerine 

girişine izin verilmemelidir.

 » Pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske takmalıdır. Nemlendikçe 

ya da kirlendiğinde maske değiştirilmeli, maskenin dış yüzüne dokunulmamalıdır. 

Maske değiştirmeden önce ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

 » Tezgâh arkasında satış yaparken diğer pazarcılarla arasındaki mesafenin en az 1 

metre, 3-4 adım olmasına dikkat etmelidir.

 » Pazarcı esnafı ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketicilerin temas 

etmesini önlemeli, doğrudan kendileri hijyen koşullarına dikkat ederek 

poşetlemeli ve satışını yapmalıdır. 

 » Pazar esnafı bağırarak satış yapmamalıdır.

 » Pazar esnafı yemek yerken sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelidir.

Lavabo ve Tuvaletler

 » Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulmalıdır.

 » Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân 

yoksa tuvalet alanına giriş kapılarını kolları çok sık dezenfekte edilmelidir.  

 » Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, 

kapı kolları sık sık temizlenir, dezenfekte edilmelidir. 
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 » Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmelidir ve görünür şekilde 

asılmalıdır.

 » Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve 

kağıt havlu bulundurulmalıdır.

 » El kurutma fanları kullanıma kapatılmalıdır. Tek kullanımlık kağıt havlular 

kullanılmalıdır.

 » Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük/siperlik 

kullanmalıdır. 

 » Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri olmalıdır.
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