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STEP 2020 COVID-19 KAPSAMINDA ALINACAK ÖNLEMLER VE UYULMASI GEREKEN KURALLAR 
 

1. Step Istanbul 2020, 16-17 Aralık tarihlerinde iki gün ön izleme ile başlayacak ve 18-22 Aralık 
2020 tarihlerinde ve 13:00-20:00 saatleri arasında biletli olarak genel ziyarete açık olacaktır. 

2. VIP ön izleme günleri olan 16-17 Kasım 2020 tarihlerinde, 13:00-19:00 saatleri arasında, ön 
rezervasyonunu yapmış olan davetliler giriş yapabilecektir.  VIP ön izleme davetiye datasına 
tarafımızdan gerekli tüm açıklamaları içeren bir e-posta gönderilecektir.  Davetlilerden söz 
konusu günler için gün ve saat aralığı* tercihi/rezervasyonu yapmaları istenecektir.  Seçilen 
gün ve saat aralığı için geçerli QR kodlu online davetiye gönderilecektir.  
Katılımcı galerilere kendi davetlileri için iletmiş olduğumuz QR kodlarının takibinden galeri 
sorumludur. 
*Giriş saat aralıkları; 

16 Kasım, Pazartesi VIP davetliler için ziyaret saatleri; 
A Alternatifi  13:00-16:00  
B Alternatifi  16:00-19:00 
 
17 Kasım, Salı VIP davetliler için ziyaret saatleri;  
C Alternatifi   13:00-16:00   
D Alternatifi  16:00-19:00 

 
3.  STEP Istanbul 2020, 18-22 Kasım tarihleri arasında ücrete tabii biletli satış ile 13:00-20:00 

arası açık olacak. Biletler 2 saat ile sınırlı ziyaret saatleri içinde geçerli olacak şekilde 
satılacaktır;  

13:00-15:00 I. Ziyaret Saati 
15:00-15:30 Hijyen Denetimi 
15:30-17:30 II. Ziyaret Saati 
17:30:18:00 Hijyen Denetimi 
18:00-20:00 III. Ziyaret Saati 

 
4. Bu seneye mahsus olarak “Açılış / Vernissage” yapılmayacaktır.  Galerilerin ileteceği     

koleksiyoner listeleri alınacak ve VIP davetiye sayısı arttırılacaktır. VIP cardlar bu sene 
basılmayacak, yerlerine QR kodlu online davetiye yollanacaktır.   

5. VIP ön izleme süresince sadece kapalı şişede su ve soda ikramı yapılacaktır.  
6. 15 yaş altı katılımcı etkinlik alanına alınmayacaktır. 
7. Etkinlik alanında aynı anda içeride olacak kişi sayısı “Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve 

Çalışma Rehberi, Covid-19 Alınacak Önlemler ve Uyulması Gereken Kurallar”a uygun olarak 
aynı anda azami olarak 10 metrekareye 1 kişi olacak şekilde sınırlandırılacaktır.  

8. Ziyaretçi kapasitesine ulaşıldığında yeni ziyaretçi alınmayacak bilet satışının organizasyonu bir 
sonraki saat aralığına veya ertesi güne yönlendirilecektir.  

9. Etkinlik alanından çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilecektir.  
Girişlerde ve çıkışlarda turnike kullanılmayacak, el okuyucuları ile sayım yapılacaktır. 
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10. 18 Kasım Çarşamba ve 19 Kasım Perşembe günleri limitli kapasitede ücretsiz olarak üniversite 
öğrencilerinin girişine açık olacaktır. 

11. Günlük giriş davetiyeleri (katılımcı ve sponsor) QR kodlu olarak bir gün geçerli olarak 
gönderilecektir. 

12. Çevirim içi bilet satışlarında HES kodu alınacaktır.  Alanda bilet satışı mobil uygulama 
üzerinden yapılacaktır. Satışlarda nakit alınmayacak, kredi kartı kabul edilecektir. Biletler ve 
davetiyeler temassız işlem yapılabilmesi için QR kodlu olacaktır. Çevrimiçi ve alanda biletleme 
esnasında etkinlikte alınacak COVID-19 önlemleri ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır. 

13. Etkinlik alanına girecek tüm davetli, katılımcı, sponsor, personel ekiplerinin HES kodu kontrol 
edilecek ve kişisel bilgileri gün sonlarında T.C. Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne iletilmek üzere 
toplanacaktır. Söz konusu kişisel verileriniz, etkinlik tarihi bitimini izleyen 10 (on) gün 
içerisinde kayıtlarımızdan tamamen silinecektir. T.C. vatandaşı olmayan misafir ve katılımcılar 
da bu kurala tabi olacaktır.  

14. Vestiyer hizmeti verilmeyecektir. Etkinlik alanına ziyaretçilerin yalnızca 1 çanta ile girişine izin 
verilecektir.  

15. Etkinlik giriş ve çıkışlarında, bilet alım noktalarında, tuvaletlerde vb. genel alanlarda sosyal 
mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4 adım) göre bekletilecek ve sırada durulması gereken 
alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.  

16. Etkinlik alanının girişlerinde termo ateş ölçümü ve dezenfeksiyon işleminin ardından 
ziyaretçiler içeri alınacaktır.  Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacaktır. 
Ateşi 38 C’den yüksek olanlarla öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtileri olan / 
gelişen, COVID-19 tanısı alan veya temaslısı olanlar içeri alınmayacak, tıbbi maske takılarak 
COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilecektir. 

17. Etkinlik alanına girişte ve etkinlik alanında bulunduğu süre boyunca katılımcılar, etkinlik alanı 
görevlileri ve ziyaretçilerin maske kullanımı zorunludur. Etkinliği düzenleyen firma tarafından 
maskesi bulunmayan ziyaretçilere maske temini ve ihtiyaç halinde verilmek üzere alanda 
maske bulundurulacaktır. 

18. Etkinlik alanının girişine ve alanda görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el 
yıkama, maske kullanımı ve içeride uyulması gereken kurallar) asılacaktır. 

19. İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamaktadır. (Katılımcılar ve 
sponsorlar tarafından bireysel olarak stantlarda ziyaretçilere verilecek olan broşürler hariç.)Bu 
seneye mahsus olarak yaka kartları dışında baskılı  hiçbir malzeme üretilmeyecek, katalog da 
çevirim içi olacaktır.  

20. Katılımcılar için binada ziyaretçilerin kullandığından farklı tuvaletler olacaktır. 
21. Tüm galerilerin girişinde içeride bulanabilecek azami kişi sayısı belirlenecektir. Katılımcıların 

kendi çalışan sayısını 2 ile sınırlandırması önerilmektedir.   
 
Bina Yönetimi Tarafından Yapılacak Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma 

 
22. Ortak alan ve tuvaletlerin her gün belirtilen temizlik saatlerinde temizliği ve dezenfektasyonu 

yapılacaktır. 
23. Ziyaretçilerin kullanımı için ortak alanda uygun noktalarda yeteri sayıda dezenfektan 

istasyonları kurulacaktır. 
24. Etkinlik alanında çöplerin ve kullanılan maskelerin atılması için ayrı ve pedallı kapaklı çöp 

kutuları olacak ve çöp kutularının düzenli olarak boşaltılması sağlanacaktır. 
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25. Etkinlik alanının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilecek, 

ortak kullanım alanlarında yüzey temizliği ve dezenfeksiyon amacıyla Sağlık Bakanlığı 
tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ bulunan yüzey dezenfektanları kullanılacaktır. 

26. Temizlik personelinin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanacak, tüm personelin sağlık 
kontrolü rutin olarak yapılacaktır. 

27. Etkinlik alanında ve tuvaletlerde Sağlık Bakanlığı tarafından verilen ‘Biyosidal Ürün Ruhsatı’ 
bulunan el antiseptiği bulundurulacaktır. 

28. Tuvaletlerde eksik malzeme olmayacak ve gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.  
29. Alanda yer alan galerilerin havalandırması doğal olarak kapı ve pencereler aracılığıyla 

yapılacaktır.  
 
Ziyaretçilere Yönelik Önlemler 
 

30. Ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikayetleriniz varsa, fuar alanına girmeyiniz. 
31. Fuar alanında maske takmak zorunludur. 
32. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılması gerekmektedir. 
33. Kişilere karşı mesafenizi (en az 1,5 m)  korumanız gereklidir.  
34. Ellerinizi yüzünüzden uzak tutmanız gereklidir. 
35. Ellerinizi sık sık yıkayıp, dezenfekte ediniz. 
36. Anonslar ile COVID-19 kapsamında fuar alanında uyulması gereken kurallar konusunda 

bilgilendirme yapılacaktır. 
37. Etkinlik alanında katılımcılar ve ziyaretçilerin sosyal mesafeye uymasına yönelik tedbirler 

alınacaktır. 
38. Tüm etkinlik alanların girişine içeride bulunabilecek azami kişi sayısı yazılacaktır.  
39. Etkinlik gezi rotası tek yönlü olarak düzenlemiştir.  
40. Stantların önünde zemine sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak işaretler konulacaktır.  
41. Asansörlere kapasitenin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilecek ve bu sayı asansör 

girişinde belirtilecektir.  Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması 
gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle 
belirlenecektir. 

42. Tarafımızca fuar alanında bulunan yemek alanlarında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”’nde yer alan restoran, kafeterya ve kantinlerle ilgili 
uyarılar dikkate alınacak ve yalnızca taze paketlenmiş gıdaların satışına izin verilecektir. 
 

 
Personeli Korumaya Yönelik Önlemler 

 
43. Güvenlik elemanları, saha çalışanı ve tüm personele Covid-19 ve güvenlik önlemleri eğitimi 

verilecektir. 
44. Çalışan personel  tıbbi maske  ve yüz koruyucusu kullanacaktır.  
45. Personel  çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı gibi belirtiler gelişirse, m 

maskesi takılı olarak hastaneye yönlendirilecektir. 
46. Personel vardiyalı olarak çalıştırılarak, çalışma ortamında aynı anda daha az personelin 

bulunması sağlanacaktır. 
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