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MÜZE VE ÖRENYERLERİNDE COVİD-19 KAPSAMINDA ALINMASI 

GEREKLİ TEDBİRLERE İLİŞKİN EYLEM PLANI 

 

 

1) Her müze ve örenyeri için ayrı ayrı olmak üzere; ziyaretçi potansiyeli, fiziki 

durum, sosyal mesafe, giriş – çıkış güzergâhları, müze – örenyerinde 

ziyaretçilerin geçireceği ortalama süre, müzenin koleksiyon türü gibi 

faktörler dikkate alınarak bir ziyaretçi yönetim planı hazırlanacaktır. 

 

2) Bütün müze ve örenyeri personeli pandeminin etkileri, sosyal ilişkilere 

yansımaları, kamu alanlarında uygulanabilecek önlemler ve süreçler 

hakkında eğitime tabi tutulacaktır. Söz konusu eğitim, müze müdürü 

gözetiminde sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilecek ve 

personelin eğitim aldığına dair tutanaklar Genel Müdürlüğümüze 

gönderilecektir (Eğitimler için https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/ linkinden 

faydalanılacak, https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/videolar linkinden 

videolar izlenecek). 

 

3) Tüm müze ve örenyeri personeli kişisel koruyucu ekipman ve hijyen 

malzemesi kullanacak sosyal mesafe kuralına riayet edecektir. 

 

4) Sağlık Bakanlığınca hazırlanan Covid-19 ve hijyen uygulamalarına yönelik 

uyarı ve bilgi panoları yerleştirilecek, sosyal mesafe standartlarına uygun 

olarak ziyaretçilerin olası yoğunlaşma alanlarına ve gerekli görülen 

bölümlere işaretlemeler yapılacaktır.  

 

5) Hijyen paspasları, maske/eldiven atık kutuları ve el dezenfektanlarının (el 

hizasında) uygun konumları belirlenerek yerleştirilecektir.  

 

6) Acil durumlar halinde uygulanacak prosedür, aranacak kişi ve kurumlar 

belirlenecek, süreçle ilgili görev dağılımı yapılacak, günlük denetim ve 

kontrol listeleri hazırlanacaktır. 

 

7) Müze ve örenyerlerindeki dinlenme alanlarında koltuk, sandalye, bank vb. 

oturma grupları sosyal mesafe gözetilerek yeniden düzenlenecektir. 

 

8) Müze ve örenyerine maskesiz ziyaretçi alınmayacaktır. 

https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/
https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/videolar
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9) Ziyaretçi geçişi, müze müdürlüklerince önceden belirlenen kapasiteye göre 

gerçekleştirilecektir. İçeriye alınacak ziyaretçi sayısı girişte ilan edilecektir. 

 

10)  Müzelerde ve örenyeri karşılama merkezlerinde bulunan çocuk oyun 

alanları, ibadethane, konferans salonu ile kafeterya ve satış mağazası gibi 

ticari alanlar kapalı tutulacaktır.  

 

11) Müze ve örenyeri girişlerinde el dezenfektanları, hijyen paspası, maske ve 

eldiven atık kutuları, ateş ölçer veya termal kameralar bulundurulacaktır. 

 

12) Ziyaretçilerin temassız geçişini sağlamak amacıyla gerekli düzenlemeler 

yapılacak, turnikeler yerine varsa engelli giriş kapıları kullanılacak; girişler, 

uygun bir alanda sabitlenmiş el terminalleri vasıtasıyla “Müze Kart” veya 

bilet okutularak yapılması sağlanacak, çıkışlarda da aynı yöntem 

uygulanacaktır.  

 

13) Gişe bekleme alanlarında, sosyal mesafeyi korumak adına ziyaretçiler için 

seperatörler, zeminlerde işaretlemeler kullanılacaktır.  

 

14) Gişelerde, Covid-19 ve hijyen uygulamalarına yönelik Sağlık Bakanlığınca 

hazırlanan bilgi panoları bulundurulacaktır. 

 

15) Gişe personeli; pandemi etkileri, sosyal ilişkilere yansımaları ve kamu 

alanlarında uygulanabilecek önlemler ve süreçler hakkında eğitime tabi 

tutulacaktır. 

 

16) Ziyaretçilerin en çok temas ettiği bölümler başta olmak üzere tüm alanların 

temizliğine bilhassa önem verilecek, tuvaletlerde el dezenfektanları, peçete, 

kağıt havlu, sıvı sabun gibi malzemeler sürekli takviye edilecektir. 

 

17) Her müze ve örenyerinde riskli alanlar (dijital uygulamalar vb.) belirlenecek 

ve olası dar/sıkışık alanlarda ziyaretçilerin toplanmasını önlemek amacıyla 

kısıtlamaya gidilecektir. 
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18) Ziyaretçilere, gişelerden itibaren müze ve örenyeri gezileri sırasında sosyal 

mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda nazikçe uyarılarda 

bulunulacaktır.  


