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PANDEMİ YAYILIMININ ÖNLENMESİ İÇİN ALINMASI 
GEREKEN TEDBİRLER 

Devletimiz tarafından alınan kararlar eksiksiz olarak uygulanmalıdır.  
 

1. YARIŞMA VE ANTRENMAN ÖNCESİNDE, ESNASINDA VE SONRASINDA; 
• Bu protokol, COVID-19 salgını bağlamında ekiplerin ve olayın organizasyonu 

için gerekli kişilerin sağlık güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır.  
• Yarışma için gelen ekipman, kargo vb., konaklama yerine girmeden önce 

önceden taranır, kontrol edilir, dezenfekte edilir. 
• Tüm yarışmacıların tıbbi kayıtları gizli tutulacak ve kişisel sağlık verileri koruma 

kuralları altında olacaktır. Yaş ve sağlık bilgileri ile beraber ek hastalıkları 
(Diyabet, Astım ve Kronik obstruktif akciğer hastalığı, Hipertansiyon gibi) kayıt 
altına yarışma öncesi yarışma doktoru tarafından kayıt altına alınmalıdır. 

• Yarışmalarda ve antrenmanlarda, yarışmacıların ve görevlilerin güvenliği 
nedeniyle yarışmacılara, üst düzey görevlilere PCR serolojik testi yapılması 
gereklidir. Toplantılar sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde koruyucu ekipman ile 
ya da video konferans yöntemiyle yapılmalıdır. 

• Günlük yarışma doktoru tarafından yarışmacıların, görevlilerin günlük sağlık 
durumları hakkında bir kontrol listesi tutulmalı ve Medikal Delege ile 
paylaşılmalıdır. Antrenmanlarda bu liste TOSFED tarafından onaylanan bir 
görevli ile gerçekleştirilmelidir. 

• Yarışmacıların, görevlilerin ve destek personelinin arasındaki mesafe, en az 1.5 
metre olacak şekilde planlanma yapılmalıdır. 

• Yarışma ve antrenman öncesinde, sırasında ve sonunda kapsamlı 
dezenfeksiyon ve temizlik yapılmalıdır. 

• Özellikle su şişeleri ve fincan vb. ekipmanların paylaşılması yasaklanmalıdır.  
Mümkünse tek kullanımlık kağıt bardaklar tercih edilmelidir. 

• Yiyecek alışverişinden kaçınılmalıdır.  
• Yarışma, antrenman boyunca tek kullanımlık (kağıt havlu, mendil vb.) gibi 

malzemeler tercih edilmelidir. 
• Kişiler arası araç için ekipman alışverişi minimuma indirilmelidir. 
• Dış mekan: parkur, start ve finish noktaları, medya ve seyirci alanlarında uyarı 

levhaları asılarak, şeritler ile sosyal mesafe en az 1.5 metre olacak şekilde 
sağlanmalıdır. 

• İç mekan: garajlar ve yarış kontrolü odaları, yarış görevli odaları alanlarında en 
az 1.5 metre sosyal mesafe korunacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 
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• En az 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun olarak girişlerde görevli 
tarafından içeriye giren herkesin ateşi ölçülmeli görevli kartı ilgili alanlara 
sadece giriş kartı uygun olanların içeri alınması yine her görevlinin adını taşıyan 
aynı alanda oturması sağlanmalıdır. 

• Mekan tesisler: COVID-19 salgını sırasında sağlık bakanlığı ve turizm 
bakanlığının tavsiyelere uygun olmalıdır. Hastaların sevk hastanesine 
taşınmasını beklerken, mekanda bulunan herhangi bir semptomatik kişi için bir 
izolasyon odası / alanı önceden belirlenmelidir.  

• Olguların ve diğer olası hastalıkların değerlendirilmesine yardımcı olmak için 
sağlık alanında belirli bir personelin bulunması tavsiye edilir. 

• Görevli personelin COVID-19 ile enfekte olmalarını ve virüsü başkalarına 
geçirmelerini önleyebilecekleri yollar hakkında bilgilendirmek için öncesinde 
bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmalıdır. 

• Öncelikle yarışma direktörü, yarışma doktoru ve yarışmanın güvenlik delegesi 
tarafından hazırlanılan yarışma güvenlik planını en az 15 gün önceden 
TOSFED Medikal Komisyonu ile paylaşılmalıdır. Bu plana uygun olarak istişare 
yapılıp varsa gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Antrenmanlar sırasında 
uygulanacak prosedür Sportif Test Sürüşü’nden en az 3 gün önce TOSFED 
Medikal Komisyonu’na bildirilmelidir. 

• Yarışmanın sağlık güvenliği için TOSFED Medikal Komisyonu yarışma 
başlamadan önce yarışmanın koordinasyonun yapılacağı merkezde ve servis 
alanı ile kapalı garajda bir inceleme yapacak ve belirlenen eksiklikler en kısa 
zamanda tamamlanacaktır. 

• Merkeze girişte herkesin ateşi ölçülmeli, buradaki görevli tarafından hazır 
bulundurulan el dezenfektanlarının kullanılması ve maske kullanımı konusunda 
kontrol ve uyarıda bulunulmalıdır. İç alanlarda sosyal mesafenin korunması, 
maske kullanımının ve hijyen ile ilgili kuralları içeren afişlerin girişte, toplantı 
alanlarında, görevli odalarının girişinde görülebilecek yere asılmalıdır. Yine 
görevli, yarışmacı ve sporcularla yarışma öncesi gerekli tedbirler yazılı ve/veya 
video konferans yöntemi ile açıklanmalıdır. İç alanlarda maske takılması 
mutlaka sağlanmalıdır. İç mekanlarda yeteri kadar alanda el dezenfektanı 
stantları görülebilir yerlere konulmalıdır (yarış kontrol merkezi, yarış kontrol 
toplantı odaları vb.). 

• Yarışma görevlilerine maske, siperlik gibi koruyucu ekipman temin edilmelidir. 
Görevlilerin Start ve finish noktalarında sosyal mesafeye uyacak şekilde, maske 
ve siperlik kullanmaları ve burada kullandıkları ekipmanların vaporizatör cihazı 
ile hidrokjen peroksit ile sterilize edilmesi sağlanmalıdır. 
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• Yine yarışa ve antrenmana katılacak araçların, kullanılacak ekipmanın aynı 
şekilde sterilize edilmesi, yarışmacıların araca binmeden önce kendi 
ekipmanlarının tamamının (kask dahil ) giyilmiş halde olduğu kontrol edilmelidir. 

• Ekiplerce yarışma alanında mümkün olduğunca az süre geçirmeleri 
amaçlanmalıdır. 

• Yine yarışma merkezi gibi kapalı alanlar sık aralıklarla vaporizatör yardımı ile 
sık sık sterilize edilmesi sağlanmalıdır. Özellikle sık dokunulan yerlerin 
dezenfeksiyonu için özel planlama yapılmalıdır.  

• Kapalı alanlarda (yarışma merkezi vb.) minimum kişi bulundurulmalıdır.  
• Yarışmacı, görevli, seyirci, medya mensubu vb. kişilerin pandemi sırasında 

sağlıklarını korumak esas olduğundan yarışı düzenleyen organizatör, TOSFED 
ile sürekli iletişim ve iş birliği içinde olması gerekmektedir.  
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2. YARIŞMA SIRASINDA ALINMASI GEREKEN DİĞER TEDBİRLER 

Organizasyon 
Elementleri Gereklilikler Mekanizma 

Doküman Kontrolü 

Fiziksel olarak hiçbir ekip 
doküman deklarasyonu için 
yarışma merkezine 
gelmemelidir. 

- Lisanslar TOSFED tarafından kontrol 
edilecektir.  
- Yarışmacı dokümanları yarışma 
öncesinde organizatöre e-posta yolu 
ile iletilmelidir.  
- Islak imzalı yarış kayıt formu 
Yarışmacılarla İlişkiler Sorumlusuna 
ilgili saatlerde teslim edilmelidir.  

Yarışmacılarla ve 
Görevlilerle Brifing 

5'den fazla kişinin katılması 
gerektiği bfiringler kapalı 
alanda düzenlenmemelidir.  

-  İlgili brifingler teknolojiden de 
faydalanılarak internet ortamında 
organize edilmelidir. 
- Brifing dokümanları elektronik posta 
yolu ile ilgililere dağıtılmalıdır. 

Teknik Kontrol Minimum kişi ile 
bulunmalıdır. 

-  Araçların teknik kontrolü (bireysel 
veya takım )servis alanında, ekiplerin 
kendileri için ayrılmış alanda Teknik 
Kontrol ekibi tarafından yapılacaktır.  

Ekipmanların 
Konumlandırılması 

Gerekli temizlik protokolleri 
uygulanmalıdır. 

-  İlgili ekipman konumlandırılmadan 
önce temizliği yapılmalıdır.  
- Ekipmanların temizliğinden sorumlu 
bir kişi belirlenmeli ve bu kişi bütün 
protokollere hâkim olması 
beklenmektedir. 

Servis Alanı, Kapalı 
Park, Nokta 
Gözetmenleri ve 
Sektörler 

İnsanlar bir arada 
bulunmamalıdır.  

-   Kişilerin arasında min. 1,5 mt 
mesafe olmalıdır. 
- Mümkün olan durumlarda ekipler 
aracı terk etmemelidir. 

Yarışma Merkezi Sosyal Mesafe kuralları 
uygulanmalıdır. 

-   Gerekli yönlendirmeler yapılmalıdır.  
-  Alanlarda maksimum kişi sayısı 
belirlenmelidir (1 kişi için min. 4m2'lik 
alan ayrılmalıdır) 

Güvenlik Ekipleri 
(Ambulans, kurtarma, 
itfaiye vb.) 

Uygun PPE'ler bütün 
ekiplerce kullanılmalıdır.  

- 1 araç içerisinde bulunan kişi sayısı 
2'yi geçmemelidir. 

Yarışmacılar  
Herhangi bir yer ve koşulda 
araçta pilot ve co-pilot harici 
kimse bulunmamalıdır. 
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Organizasyon 
Elementleri Gereklilikler Mekanizma 

Yarışmacılar ve Üst 
Düzey Görevliler 

Her yarışmacı ve üst düzey 
görevli PCR testine tabi 
tutulmalıdır.  

İlgili kişiler yarışmadan 4 gün önce 
yarışma merkezinde bulunarak, ilgili 
teste girmeleri gerekmektedir. 

Görevli, Yarışmacı 
kıyafetleri 

Kıyafetler kesinlikle 
paylaşılmamalıdır. 

- Her bireyin kendine ait özel 
kıyafetleri olmalıdır.  

Takım Personeli 
Yarışma alanında bulunan 
personel sayısı minimum 
tutulmalıdır. 

- Her ekibin görevli sayısı TOSFED 
tarafından onaylanmalıdır.  

Neticeler  Elektronik ortamda dağıtımı 
sağlanmalıdır.  

- Yarışmacılara ve görevliliere e-posta 
yolu ile iletilmelidir. 15:15 

Start Seremonisi Start seremonisi 
yapılmayacaktır.  

Podyum Seremonisi Podyum seremonisi 
yapılmayacaktır.   

Seyirciler 
Yarışmanın herhangi bir 
alanında seyirci 
bulunmayacaktır.  

  

Medya Merkezi ve 
Medya 

Yarışma alanında bulunan 
medya personeli sayısı 
minimum tutulmalıdır. 
Medya merkezi minimalize 
edilmelidir. 

  

Basın Toplantısı Basın toplantısı 
yapılmayacaktır.  

Spor Komiserleri 
Toplantısı'na Katılım  

Bütün çağrılar video 
konferans yolu ile 
yapılmalıdır.  

  

Yarışma sonrası 
dokümantasyon 
dağıtımı 

Bütün dağıtımlar elektronik 
ortamda yapılmalıdır.   

 


