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PADI Dalış Merkezleri/Resortlar/Dalış Teknelerinde 

COVID-19 Bulaşma Riskini Azaltmak için Başarılı Yöntemler 
 

Dünyanın en çok aranan dalış profesyonelleri olarak, PADI Dalış Merkezi, Resortu ve Dalış Tekneleri dikkatli 

bir şekilde dalışa, eğitime ve operasyonlarına devam etmeye ve aynı zamanda da COVID-19 bulaşma riskini 

azaltıp, personel ve müşterilerinin sağlık ve güvenliklerini öncelik vermeye hazırlanıyor. 

Hiçbir işletme riski sıfırlayacağını garanti edemese de, COVID-19 tehdidini azaltmak ve yönetmek için 

ileriye dönük politikaları devreye sokmak ve bunları istikrarlı şekilde uygulamak, bu hastalığın yayılma riskini 

azaltmak için çok önemlidir. COVID dezenfeksiyonu ve risk azaltma prosedürleriniz kapsamına personel 

eğitimini dahil etmeniz, hem sağlık ve güvenliği ciddiye aldığınız konusunda onları rahatlatır, hem de bu 

konuya gerçekten dikkat etmeleri gerektiği mesajını verir. Müşterilerinizle politikanızı paylaşmak, onların 

güvenliklerine verdiğiniz önemi vurgular ve sizinle dalış faaliyetlerine devam etmeleri için güven oluşturur.  

Bir çok dalış operatörü biraz öngörü ve kaynak ile fazla zahmete girmeden COVID-19 riskini azaltmayı 

normal işletme uygulamaları haline getirebilir. 

Başlangıç olarak aşağıdaki kaynaklardan faydalanın veya hâlihazırda uygulamaya koyduğunuz unsurları 

bir kez daha kontrol edin. 

Dalış Operasyon Tavsiyeleri 

1. PADI kursları, deneyimler ve dalış brifinglerinde aşağıdaki COVID-19 Riskini Azaltmaya Yönelik Dalış 

ve Dalgıç Eğitim yönergelerini takip edin. 

2. Türkçesi de mevcut olan Dalgıçlar için COVID-19 Riskini Azaltmanın Sekiz Basit Yolu (COVID-19 Üye 

Ağında mevcut) isimli dökümanı indirin, bastırın ve web sitenizde yayınlayın, dalgıçlara tavsiye 

edilen başarılı yöntemleri hatırlatması açısından dalış merkezinizde ve teknenizde sergileyin. 

3. PADI Pro Sitesinde bulunan COVID-19 bölümüne (Sayfanın altındaki Eğitim Bülteni/Eğitim 

Haberlerinde) girin ve mevcut krizi atlatmanız ve daha güçlü şekilde çıkmanız için size yardım 

amacıyla hazırladığımız Hayatta Kalma webinerler dizisini (canlı ve gerçekleşen webinerlerin 

kayıtlarını) izleyin. 

4. The Divers Alert Network Europe (daneurope.org) COVID-19 ve Dalış Operasyonları: Riski Azaltmak 

ve Hafifletmek için 10 Tavsiye isimli bir makale yayınladı ve şu konulara değindi: 

 Müşteri ve çalışanların güvenliği için hangi önlemler alınmalı?          

 Operasyon dezenfeksiyonu nasıl yönetilmeli? 

 Kiralanan ekipmanda enfeksiyon kontrolünü yönetmenin en iyi yolu nedir? 

 Müşteriye ait malzemenin yıkanması nasıl yapılmalı? 

 Dalış tekne ve istasyonlarında hangi koruyucu önlemler alınmalı? 

 Buddy kontrolleri ve hava paylaşımı nasıl güvenli hale getirilebilir? 

 Tüp dolumları nasıl güvenli hale getirilebilir? 

 İlk yardım ve CPR: Acil durumlar nasıl yönetilmeli? 

 Virüs suda yaşayabilir mi? 

 Pandemi esnasında hangi operasyon prosedürleri ve acil durum eylem planları 
uygulanır? 

5. DAN America diversalertnetwork.org sitesinde yayınladığı Dalış Operasyonları ve COVID-19 - Geri 

Dönmeye Hazırlık makalesinde sıkça sorulan sorulara cevap sunuyor. 

https://www2.padi.com/mypadi/?rd=https://www2.padi.com/mypadi/uploadedFiles/24_Training_Essentials/8steps_Poster.zip
https://www2.padi.com/mypadi/?rd=https://www2.padi.com/mypadi/uploadedFiles/24_Training_Essentials/8steps_Poster.zip
https://www.daneurope.org/readarticle?p_p_id=web_content_reading&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1523133153_groupId=10103&p_r_p_-1523133153_articleId=14155950&p_r_p_-1523133153_articleVersion=1.0&p_r_p_-1523133153_articleType=General+Web+Content&p_r_p_-1523133153_commaCategories=NEWS&p_r_p_-1523133153_commaTags=&p_r_p_-1523133153_templateId=5993844
https://www.daneurope.org/readarticle?p_p_id=web_content_reading&p_p_lifecycle=0&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1523133153_groupId=10103&p_r_p_-1523133153_articleId=14155950&p_r_p_-1523133153_articleVersion=1.0&p_r_p_-1523133153_articleType=General+Web+Content&p_r_p_-1523133153_commaCategories=NEWS&p_r_p_-1523133153_commaTags=&p_r_p_-1523133153_templateId=5993844
https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/blogs/prepareForReturn20/index.html
https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/blogs/prepareForReturn20/index.html


11 May 2020  v1.2 2 

6. Dalış ekipmanı dezenfeksiyonu ve dezenfektan solüsyonlarla ilgili bilgi için 

diversalertnetwork.org/covid-19 daki DAN’ın Scuba Ekipmanı Dezenfeksiyonu ve COVID-19 

makalesine göz atın. 

Dalış ve Dalgıç Eğitiminde COVID-19 Riskini Azaltma 
Diğer benzer aktivitelerde olduğu gibi, dalışta da COVID-19 bulaşma riskini bazı önlemler sayesinde 

azaltmak önemlidir. Şanslıyız ki, konuyu komplike veya meşakkatli hale getirmeden öngörü ve basit 

düzenlemelerle bunu sağlamak mümkün.  

Yalnızca sağlığı yerinde olan çalışanlar ve öğrenciler dalışa gitmeli ve/ya derse girmeli. Bu koşul 

eskiden de mevcuttu ama şimdi daha da önemli. Ayrıca, COVID-19’a (veya başka bulaşıcı hastalığa) maruz 

kalmış kişiler, bulaşma riski olmadığına dair bir tıp profesyonelinden onay alıncaya kadar başkalarıyla temas 

kurmamalıdır. 

Hastalık Bulaşma Riskini Azaltmak için Genel İpuçları 

COVID-19 (ve grip gibi diğer solunum yoluna yerleşen virüsler) için ana bulaş riski solunum (özellikle 

öksüren, hapşıran veya konuşan bir başka kişinin nefesinden çıkan damlacıkları soluyarak) ve temas ile 

bulaşmadır (enfekte yüzeye dokunup sonra yüze/buruna temas etme). Farkında olarak riski azaltmak 

genelde oldukça kolaydır. Basit önlemler işe yarar. Bu belge size, geçerli tıbbi tavsiyeler doğrultusunda bazı 

uygulama, prosedür ve ipuçları sunuyor, ancak bulaş riskini azaltmanın başka yolları da mevcut.  Bu gibi 

adımların hastalık bulaşma riskini ciddi anlamda azaltması beklense de, dalış öğrencileriniz ve 

çalışanlarınız, insanların olduğunu herhangi bir yerde bulunmakla bir miktar riskle karşı karşıya 

olduklarını kabul etmelidir. 

Brifingler, kayıt işlemleri gibi konularda mesafe için yerel gereklilik ve uygulamaları takip edin, solunum 

bulaş riskini azaltmak için ise tıbbi maske kullanımını ciddiye alın. Emin olmadığınız durumlarda, 

muhafazakar davranın. Biri öksürüyor veya hapşırıyorsa, mendil kullanmalı (ve mendili uygun şekilde çöpe 

atmalı), ardından da elleri yıkamalı/dezenfekte etmelidir. Benzer şekilde, dalgıçlar malzeme kurarken 

aralarında mesafe olmalıdır gibi….. 

Solunumla bulaş endişelerini azaltmak için solunum kalıplarına, yönüne ve esintiye/rüzgara dikkat 

edin. Dalış nefes alıp vermemizi değiştirir, örneğin nefesli dalıştan sonra veya şnorkeldeki suyu boşaltmak 

için güçlü nefeslenmeler gibi. Regülatörler kullanıcıyı korur ancak, kullanıcının verdiği nefesi alacak kadar 

yakın olan kişiler risk altındadır. Şnorkellerin açısı başın arkasından nefes alacak şekildedir, bu da farklı 

durumlarda avantaj veya dezavantaj olabilir. Rüzgar verilen nefesi uzağa veya başkalarına doğru taşıyabilir. 

Dalgıcın konumunu, pozisyonunu ve mesafesini vs. dikkate alarak solunumu ayarlayın. 

Suyun içinde ve yüzeydeyken, yüzerlikli haldeki ekip üyeleri ve buddy’ler uygun şekilde mesafeyi 

korurken, iki saniye içinde ulaşılabilir olma şartını sağlayabilirler. Şunu unutmayalım, her zaman olduğu gibi, 

yüzeyde dalgıçları kontrol etme kabiliyetimiz koşullara ve öğrencilerin beceri düzeylerine göre değişir. 

Yüzeyde dalgıçlar arasında mesafe fazla olacağından, ilave önlem olarak dalgıçlara yakın yüzey şamandıraları 

bulundurmak, oranları azaltmak ve/ya kontrol için gerekiyorsa fazla asistan bulundurmak gerekebilir, 

böylece dalgıçlar mesafeyi korurken gerekli şekilde gözetim sağlanmış olur. 

Sualtında sosyal mesafeye gerek yok. Dalışın bulaş riskini azaltmak anlamında önemli bir avantajı var: 

yüzeyde veya sualtında tüpten nefes almak solunum yoluyla bulaşma riskini ciddi anlamda azaltıyor. Bu 

sualtında ayrıca önemli çünkü güvenlik, kontrol, beceri uygulama ve buddy irtibatını sağlama açısından 

yakın temas önemli. 

Temasla bulaşma riskini azaltmak için elleri sıkça yıkayın veya dezenfekte edin, maskeyi yüzünüzde 

tutun veya yüzünüze dokunmayın. Dalgıçlar birbirlerinin ekipmanına dokunmaktan kaçınmalıdır, ancak bazı 

durumlarda bu dalıştan önce, dalış esnasında veya sonrasında kaçınılmazdır. Bu durum özellikle alternatif 

hava kaynağı kullanımı, CESA gibi beceriler ve gerçek acil durumlar için geçerlidir. O halde, dalgıçlar için en 

iyi yöntem kendi ve bir başkasının ekipmanına dokunmadan önce ve dokunduktan sonra ellerini 

https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html
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yıkamaları/dezenfekte etmeleridir, bu da çoğu durumda dalıştan önce ve sonra elleri temizlemek anlamına 

gelir. Suda olmanın temasla bulaş riskini azaltabileceği bilinmekle birlikte, COVID-19’u etkisiz hale getirmek 

için gereken derece ve süre konusunda farklı uzman görüşleri mevcut, o nedenle bu konuda da 

muhafazakar olmak tavsiye edilir. 

Olumlu teşvikler için sözel yöntemler, mimikler ve işaretleri kullanın. Her ne kadar öğrencilere 

başarılı olduklarını ifade etmek için el sıkışma, beşlik çakma ve diğer temas içeren ifadeler geleneksel olarak 

kullandığımız yöntemler olsa da, bunları (yüzeyde) sözlü teşvikle ve sualtında “tebrikler” demek için 

kullandığımız işaretlerle değiştirin. 

Dalışa has dezenfeksiyon. Maskeler, şnorkeller, regülatörler, BCD ağız şişiricileri/hazneleri ve ortak 

kullanılan diğer her şey kullanımdan sonra dezenfekte edilmelidir. DAN’ın yakın zamanda yayınladığı 

webinerde (https://www.facebook.com/DiversAlertNetwork/videos/2870342669749405/) bu konudan 

bahsediliyor, ayrıca şu linkten de ipuçlarını okuyabilirsiniz: Scuba Ekipmanını Dezenfekte Etme ve COVID-19 

Tüm dezenfektanları üretici firmanın COVID-19’a özel olarak tavsiye ettiği ölçü ve sürelerde kullanın. 

Dezenfektan solüsyonlar çevreye zararlıdır, bu nedenle yerel yönergelere uygun olarak tahliye edin.  

Amerika Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) ve diğer kaynaklar, 1000 ppm klorlu solüsyon yani son kullanım 

süresi geçmemiş ev tipi çamaşır suyu ve soğuk su kullanmayı öneriyor: 

 1 litre suya 22 ml çamaşır suyu 

 1 galon suya (yaklaşık 5 lt) 3 kapak (5 çorba kaşığı) çamaşır suyu 

Beş dakika boyunca (farklı görüşler olmakla birlikte muhafazakar süre beş dakika) malzemeyi solüsyon 

içinde bekletin (yalnızca spreylemekle yetinmeyin), sonra da temiz suyla iyice durulayın. Kurutun, temiz 

elinizle dezenfekte edilmiş bir çanta veya kap içine koyup kaldırın. 

Not:  Çamaşır suyunu asla başka kimyasal/temizleyicilerle karıştırmayın, zehirli gazlar 

çıkabilir. Dezenfektan solüsyonları karıştırırken ve kullanırken el ve yüz koruyucuları 

kullanın ve ortamı iyi havalandırın. En az günlük olarak veya makul kullanımdan sonra, 

sıkça yeni solüsyon hazırlayın. Doğru şekilde durulanmadığında alüminyum çamaşır 

suyuyla temastan etkilenebilir, o nedenle beş dakika bekletmenin ardından hemen 

durulayın. Üretici firma tarafından aksi söylenmedikçe CCR ciğerlerinde (counterlungs) 

veya başka solunum parçalarında çamaşır suyu kullanmayın. Ciğerleri üretici firmanın 

yönergelerine göre dezenfekte edin. 

İzole olması gerekmeyen buddy’ler/öğrenciler daha özgürdür. Çiftler, aileler ve sosyal ortamda zaten 

bulunan kişiler mesafe/temas sınırlamaları konusunda daha özgürdür. Eğitim ve buddy seçiminde bu durum 

avantaj olabilir, ancak bu çiftlerin/grupların “içinde” ve “dışında” bulaş riskini azaltmak yine önemlidir.  

Acil durumlara hazırlıklı olun. Tüm personelin kurtarma maskesi olmalıdır. Islanmayacak maskelerin 

üzerinde valf olmalıdır (valfler ıslandığında çalışmaz). İlk yardım/oksijen kitleri için birden çok kurtarma 

maskesi, tıbbi maske, eldiven ve dezenfektan olmalıdır, böylece gerçek problemlere bulaş riskini 

arttırmadan hızla müdahale edebilirsiniz. Dalgıçlar ve personel gerçek bir acil duruma müdahale 

edilmesinin kazazede ve/ya kurtarıcı(lar) için hastalık bulaşma riskini arttığını kabul etmelidir.  

Üzerinde düşünün ve sağduyulu olun. Dalgıçlar tükürük yerine, buğu giderici kullanmalıdır. Kişisel 

malzemeler için durulama bidonları hiç tavsiye edilmiyor, kullanılacaksa da o su ve malzemeler ayrı ayrı 

dezenfekte edilene kadar “kirli” kabul edilmelidir. (Not: Kamera gibi aksesuarları durulamak için olan 

bidonlar tabi ki daha az problem teşkil eder, ancak yine de dikkatli olunmalıdır çünkü, yıkanmamış eller 

durulama suyuna değebilir.) Dalış merkezleri, soyunma odaları vs. için de sosyal mesafe, tıbbi maske ve fazla 

temas gören yerlerin dezenfekte edilmesi yerel kurallara göre uygulanmalıdır. Dalışlarda fazladan dikkatli ve 

muhafazakar olmak da acil tıbbi yardımı gerektirecek olayların oluşma riskini azaltır. 

 

https://www.facebook.com/DiversAlertNetwork/videos/2870342669749405/
https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html
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Kurs Becerileri için İpuçları ve Teknikleri 
Bazı beceri/durumlar için (tek yol bunlar olmamakla birlikte) bazı ipuçları ve teknikler şu şekilde: 

Open Water Diver Kursu 

Beceri/Durum Öneri 

Ekipman Hazırlığı Ekipmanı kurmadan önce ve sonra elleri yıkanmalı veya dezenfekte 

edilmeli; dezenfekte edilmemiş alternatif hava kaynağından test 

etmek amacıyla nefes alınmamalıdır (veya yapıyorsanız yeniden 

dezenfekte edin). Solunan gazın kirlenme riskini azaltmak için tüp 

vanası girişlerine, regülatör birinci kademe girişlerine ve toz 

kapağına dokunmaktan kaçınılmalıdır. O-ring değişiminden önce 

elleri yıkanmalı/dezenfekte edilmelidir. 

Malzeme kuşanma ve girişler Temassız seçenekler: Oturarak kuşanıp, ardından ayağa kalkmadan 

suya girmek; buddy yardımı gerektirmeyen elbiseler giymek; 

Personelin/buddy’nin tam teçhizat kuşanmış olarak maske yüzde, 

regülatörden solurken yardım etmesi. 

Alternatif Hava Kaynağı Kullanımı Beceriyi uygulatmadan önce alternatif hava kaynağı ikinci 

kademelerini dezenfekte edin. Kimin kimle pratik yapacağını 

planlayın, böylece her bir alternatif hava kaynağı ikinci kademesini 

yalnızca bir kişi kullanmış olur. Bu sayede, beceriden sonra yüzeye 

gelip, yeniden dezenfekte etmek zorunda kalmazsınız.  

Tek sayıda öğrenciyle çalışırken, şu yöntem işe yarar: Önünüzde 

duran öğrencilerle beceriye başlayın. Soldaki iki öğrenciyle başlayın. 

Sağda duran havası biten, soldaki hava veren olsun. Beceri 

tamamlandıktan sonra, hava veren kişi grubun en sonuna, yani sizin 

en sağınıza geçsin. Havası biten dalgıç artık solunuzdaki kişiye hava 

veren olur ve sırada sağınızda duran öğrenci hava alır. Sağınızdaki 

öğrenci hep hava alan olacak şekilde devam edin. Sıranın sonuna 

ulaştığınızda, hava vermiş olan ilk öğrenci hava alır ve beceri 

tamamlanır. Bu yöntem alternatif hava ikinci kademesini dezenfekte 

etmek için yüzeye gelmeye uygun olmayan açık denizde özellikle 

kullanışlı olacaktır. Gerekirse, bir öğrencinin beceriyi sertifikalı 

asistanın dezenfekte edilmiş hava kaynağı ile tamamlamasını 

sağlayın.  

Beceriyi açık suda yaptırırken, öğrenciyi alternatif hava kaynağı 

becerisi için kendinize buddy yaptığınızda gözetimsel 

sorumluluğunuz konusunda dikkatli olun ve oranları düşürün veya 

diğer kontrol önlemlerini kullanın. 

Alternatif inflatör regülatörler için, kişiler arasında dezenfekte 

etmeden aynı ikinci kademeyi kullanmayı önlemek için bir miktar 

simülasyon şarttır: 

 Tercih edilen yöntem, dalgıcın birinci kademesine sağından ana 

ikinci kademesi gibi gelen ilave dezenfekte edilmiş bir ikinci 

kademe takılmasıdır. “Hava paylaşalım” işaretini alınca, hava 
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veren ve alan kişiler gerçek bir paylaşımda olacağı şekilde 

pozisyon alıp birbirlerine tutunur. Hava veren kişi kendi 

ağzından çıkarırmış gibi yaparak, kullanılmamış, dezenfekte 

edilmiş, ilave ikinci kademeyi karşı tarafa  verir. Hava alan kişi 

ilave ikinci kademeden solurken, hava veren kişi normalde 

yapacağı şekilde alternatif inflatör regülatörüne geçer. 

Egzersizden sonra, hava veren kişi egzersiz öncesi kullandığı 

kendi ana ikinci kademesine geçer. İlave ikinci kademe dalıştan 

sonra, dezenfekte edilene kadar kullanılmadan durur. 

 Eğer bir ikinci kademe ilave etmeniz mümkün değilse, değişim 

simülasyonu faydalı olabilir ve bu durum kabul edilir. “Hava 

paylaşalım” işaretini alınca, hava veren ve alan kişiler gerçek bir 

paylaşımda olacağı şekilde pozisyon alıp birbirlerine tutunur. 

Hava veren kişi ağzındaki ikinci kademeyi uzatır ve karşı taraf 

alır, boşaltıyormuş gibi tahliye düğmesine basar ama nefes 

almaz. Onun yerine, hava alan kişi kendi ikinci kademesini 

çıkarır ve takar. Bu esnada hava veren kişi normalde yapacağı 

şekilde kendi alternatif inflatör regülatörüne geçer. Gerçek bir 

senaryodaki gibi iki dalgıcı birbirlerine bağlayan bir hortum 

olmadığından, bu teknikte buddy çiftinin güvenceye alınması 

(kollarının bağlı olması gibi) özellikle odaklanılması gereken 

noktadır. 

BCD’yi yüzeyde ağızla şişirme Beceriyi yapmayan dalgıçlar regülatörden nefes alırken sosyal 

mesafeye uyarak fakat hemen ulaşılabilecek mesafede kalmalıdır. 

Ağızla şişirilen BCD’nin haznesi başka biri tarafından kullanılmadan 

önce dezenfekte edilmelidir. 

Yüzeyde yüzme Yüzey yüzüşlerinde regülatör kullanılmalı veya şnorkelin ucu diğer 

dalgıçlardan uzağa bakmalıdır. Şnorkel becerilerini buddy’ler sırayla 

yapmalı ve şnorkel becerisini yapan buddy’nin şnorkel ucu diğer 

dalgıçlardan uzak olmalıdır. Buddy çiftlerinin arasına makul mesafe 

konmalıdır. 

Çıkışlar Sudan çıkan dalgıçlar, tamamen çıkıp diğerleriyle sosyal mesafe 

koyana kadar maskelerini çıkarmamalıdır. Maskeler ve regülatör 

ikinci kademeleri lavaboda veya güvenli başka bir yerde yıkanmalı, 

hareket halindeyken akan açık suda kişiden ve başkalarından uzakta 

durulanmalıdır. Maskeyi çıkarttıktan sonra elleri dezenfekte 

etmeden önce yüze dokunmaktan kaçınılmalıdır.  

Dalış Öncesi Güvenlik Kontrolü Görsel ve sözel olarak yapılmalı, sosyal mesafe korunmalıdır. Temas 

gerektiğinde (örn. valf açık mı diye kontrol ederken) dalış ekipleri 

maskeler yüzde, regülatörden nefes alarak temiz ellerle müdahale 

etmelidir. Bazı kontroller ekipman hazırlamaya da kaydırılabilir (örn. 

Buddy’ler vanayı açarken birbirlerini izleyebilir). 

Beş Nokta Alçalması Buddy’ler yüzerlikliyken ve sosyal mesafe bırakarak şnorkelden 

regülatöre geçip, sonra yakınlaşıp alçalmalıdır.  
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Yüzeye Gelme Yüzerlilik sağlanmalı ve şnorkele geçmeden önce mesafe 

bırakılmalıdır. Gerekli ve mümkün olan durumda regülatörde 

kalınmalıdır. 

Şnorkel Temizlemeyi İçeren 

Beceriler  

Yeterli yüzerlilik sağlandıktan sonra, öğrenciler birbirlerinden ve 

ekipten sosyal mesafeyi koruyarak beceriyi yapmalıdır. Dalgıçlardan 

buddy’lerinden uzağa doğru şnorkeli boşaltmalarını isteyin. 

Maske temizleme, çıkarıp takma Eğer panik bir çıkış, teması ve yüzeye gelmeyi gerektiriyorsa, 

eğitmen maskesini çıkartmamalı, regülatörden nefes almalıdır. 

Yüzeyde emniyet ve yüzerlilik sağlandıktan sonra, gerekirse sözle 

talimat vermek için eğitmen geri çekilmelidir. 

Hava bitmesi egzersizi Buradaki endişe temasla bulaştır, o nedenle malzemeye temastan 

önce ve sonra eller dezenfekte edilmelidir. 

Yüzeyde Scuba ünitesini çıkarıp 

takma 

Önce yeterli yüzerlilik sağlanmalıdır (ağırlıklar regülatöre geçildikten 

sonra kuşanılıp, regülatör çıkarılmadan önce çıkarılmalıdır). Öğrenci 

adımları regülatörsüz yaparken Buddy’ler/görevliler uzakta 

regülatörle beklemelidir. 

Çekmeler Eller dezenfekte edilmelidir. Eğer ağızdan çıkan nefes risk 

oluşturuyorsa (çekme türü, rüzgar yönü vs. açısından), iki dalgıç da 

regülatör kullanmalıdır. 

Maskesiz Yüzme Öğrencilerin elleri temiz/dezenfekte olmalıdır. Öğrencilere temiz 

olmayan ellerle yüze dokunmaktan kaçınmalarını hatırlatın. 

Diğer Kurs Becerileri 
 

Adapte Edilebilir Destek Macera 

Dalışı 

Temastan önce ve sonra eller yıkanmalı/dezenfekte edilmelidir. 

Yakın olunan durumlarda regülatörden solunmalıdır. Öğrenciyle 

aynı ortamda bulunabilen kişiler yardım etmelidir. (Tam vücut) 

cankurtaran mankenleri bazı beceriler için kullanılabilir. 

Tam Yüz Maske Macera Dalışı Maske üreticisinin dezenfeksiyon tavsiyelerine uyun. 

Sidemount Macera Dalışı Dalgıçlar dalış esnasında ve gaz paylaşımı için tüm regülatörleri 

kullandıklarından: Tercih edilen opsiyon dalgıcın kullanımı için  1 

veya daha fazla ikinci kademe (kısa hortumlu) ilave etmektir. Gaz 

paylaşımı için ise, üzerlerinde bulunan ikinci tüpe geçip, dezenfekte 

edilmiş uzun hortumlu ikinci kademeyi karşıya vermeleridir. Bir 

diğer yöntem de, daha önce alternatif inflatör regülatörde 

bahsedilen şekilde  (Open Water Diver kurs becerilerindeki 

Alternatif hava kaynağı kullanımına bakın) paylaşımı simüle 

etmektir. 

Yorgun/panik dalgıç becerileri Her egzersizden önce ve sonra elleri temizleyin, uzaktan sözle 

iletişim kurun, kurtarıcı/kazazedelerin regülatör kullanmalarına izin 

verin, teknik uygulama esnasında, örneğin panik dalgıç normalde 

reddetmesine rağmen, maske yüzde kalsın. 

Yüzeyde bilinci kapalı 

dalgıç/serbest dalgıç 

Her uygulamadan önce ve sonra elleri temizleyin. En kolay seçenek 

izole olması gerekmeyen çiftlerle çalışmaktır. 
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Her biri bir öğrenciye tahsis edilmiş kurtarma maskeleri 

kullanın (kuru tutulabiliyorsa valfleri üzerinde kalabilir). Tüm 

dalgıçlar nefesin çıktığı yönün farkında olmalıdır. Kurtarıcılar 

kurtarma maskeleri ile dudak teması kurmamalı ve maskeye 

üfleyebildiklerini gösterdikten sonra, başlarını çevirip kazazededen 

uzağa üflemelidir. 

Ağızdan ağıza uygulaması için şu seçenekler mevcut: 

 Kazazedede kurtarma maskesi bulunabilir ama ağızdan ağıza 

tekniği uygulanır (yani kurtarma maskesi üzerinden burun 

kapatılır) ve kurtarma maskesi tekniğinde anlatılan prosedürler 

uygulanır. 

 Egzersiz sırasında cilt temasını önlemek için CPR mankenlerinde 

sıkça kullanılan yüz kalkanları kullanılır. Kurtarıcılar ağızlarını 

değdirmez ve kazazededen uzağa doğru nefes verir. 

 Kazazedenin maskesi çıkarılıyor gibi yapılır ama yüzde kalır. 

Böylece, kurtarıcı doğrudan kazazedenin burnuna dokunmamış 

olur. Ve aynı şekilde, kurtarıcı ve kazazede birbirine doğru nefes 

vermekten kaçınır. 

Freediver üfle-hafifçe vur-konuş (Serbest dalıştaki) üfle-hafifçe vur-konuş yöntemi için, kurtarıcı 

kazazedenin maskesini çıkarırmış gibi yapıp doğrudan burun 

temasından kaçınmalıdır. Üflerken yüzü kazazededen uzağa bakar, 

gerçekten üflemek yerine sözle “dalgıcın yüzüne üflüyorum” der. 

EFR Birincil/İkincil Müdahale ve 

acil oksijen kullanımı 

CPR, ilk yardım ve acil oksijen eğitimlerinde, temastan kaçınmak ve 

sosyal mesafeyi korumak daha zor olabilir. Katılımcılar tıbbi maske 

takıp, bariyer kullanarak ve sıkça elleri yıkayıp/dezenfekte edip, 

dikkatli olarak riski azaltabilirler. (Her zamanki gibi üretici firma 

tavsiyelerine uymak kaydıyla) oksijen maskelerini ve diğer temas 

yüzeylerini dezenfekte etmek için dezenfektan mendiller 

kullanılabilir. Derslerden sonra, her şeyi dezenfekte edip öyle 

kaldırın. 

Not: Tavsiye edilen el dezenfektanları %60 ve üstü alkol içerir ve 

çok yanıcıdır. El dezenfektanlarını oksijenin ve ateş kaynaklarının 

yakınında kullanmayın. Bunları kullanmadan önce ellerin 

tamamen kuruduğundan emin olun. 

Tek kişinin CPR yaptığı eğitimlerde, her öğrenciye özel ve bir 

başka kişi kullanmadan önce üretici firma talimatlarına göre 

tamamen (ciğerlerin değişmesi de dahil) dezenfekte edilmiş 

mankenler verin. Tıbbi maske kullanıldığından ve öğrenciler 

arasında sosyal mesafe olduğundan emin olun. CPR mankenlerinde 

genelde yüzü ve göğsü dezenfekte edip ciğer torbasını atmak 

gerekir. 

Manken temizliği ile ilgili ilave kaynaklar için aşağıdaki linkleri 

kullanabilirsiniz: 

  United Kingdom 

  American Heart Association 

https://erc.edu/covid
https://pros-blog.padi.com/wp-content/uploads/2020/03/American-Heart-Association.pdf
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  Australian Resuscitation Council/New Zealand Resuscitation 

Council 

EFR ve kurtarma senaryoları Senaryolar daha gerçekçi olduğu için sosyal mesafeyi uygulamak 

daha zordur, bu nedenle öğrencilerden bulaş riskini azaltmak için 

adımları dikkatle uygulamalarını isteyin. Gerekirse tIbbi maske 

takmak, elleri dezenfekte etmek için mola verin. Gerçek bir acil 

duruma göre daha fazla mesafe bırakmalarının kabul edilebilir 

olduğunu söyleyin. Kurtarma senaryosunda kişiler yerine CPR 

mankenlerini kullanmak daha kullanışlı olabilir.   

Freediver dalış öncesi ve 

toparlanma nefesleri 

Dalgıçlar normalden daha derin ve güçlü nefesler aldığından, 

dalıştan önce alınan nefeslerin ve toparlanma nefeslenmenin 

yönüne, rüzgara ve yakınlığa dikkat edin.   

 
Genel Olarak Dalış Operasyonları için Yerel Tavsiyeler ve Gereklilikler  

 Yerel sosyal mesafe sınırlamalarını, tıbbi maske gerekliliklerini ve devletinizce belirlenen diğer tavsiye ve 

gerekliliklere uyduğunuzdan emin olun. 

 Yerel ticaret odası veya iş hayatıyla ilgili düzenlemeler yapan diğer kurumların ve kaynakların COVID-19 

önlemleri açısından işletmenize yardımcı yönergelerine göz atın. Örneğin, ABD’deki Ulusal Ticaret 

Kurumunun sosyal mesafe ve güvenlik konularını da içeren kısmi yeniden açılma ve çalışanları yeniden 

işe başlatma konusundaki rehberine bakabilirsiniz: “Operation Open Doors – Path to Reopen Retail”  

Dalış Merkezi ve Dershanede Dikkat Edilecekler  

Çok kişinin bulunduğu bölgelerle ilgili dezenfeksiyon ve sosyal mesafe yönergeleri genel anlamda dalış 

operasyonları için de geçerlidir. 

Yerel düzenlemelere uygun olarak, sosyal mesafe gerekliliklerine ve çalışan ve ziyaretçilerin tıbbi 

maske takmaları kurallarına uyun. Yangın tehlikesi sebebiyle oksijen kullanılan (eğitim/gaz karıştırma 

amacıyla) ve yüksek ateş kaynaklarının olduğu yerler hariç, dezenfektan bulundurun. Tehlike olabilecek 

yerlerde de ziyaretçi ve çalışanlardan ellerini düzenli yıkamalarını isteyin. Gerektiği durumlarda işi dış 

mekana taşıyın. 

Yüzeyleri düzenli olarak dezenfekte edin. Tüm mekanlar en az günde bir kez dezenfekte edilmelidir. 

Kapı kolu, trabzan, elektrik düğmeleri gibi sık kullanılan yüzeyleri dezenfekte edin. Büyük operasyonlar için 

zamanlı temizlik çizelgesi kullanmak, hiçbir yerin atlanmadığın ve düzenli temizlik yapıldığına emin olmak 

için iyi olabilir. İşe yaradığı bilinen pek çok dezenfektan bez ve solüsyon mevcut, ancak bilgisayar klavyesi ve 

ekranları gibi yerlerde kullanmak için üretici firmanın tavsiyelerini kontrol edin. 

Dalgıçlar satın almadan veya kiralamadan önce maske gibi malzemeleri denerler, o nedenle bu gibi 

ürünleri dezenfekte etmeyi unutmayın. Herhangi bir ekipmanı denemeden önce, müşterilerden ellerini 

yıkamalarını/dezenfekte etmelerini isteyin. 

Dalgıçlar arasında doğru uygulamaların yaygınlaşması için yayınladığımız Dalgıçlar için COVID-19 Riskini 

Azaltmanın Sekiz Basit Yolu metnini (PADI COVID-19 Üye Ağında mevcut) yazdırın ve paylaşın. Bu yazıyı 

showroom’a, dershaneye, malzeme alım odasına ve dalış tekne ve botlarına asın. 

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, nefes alma sistemlerine virüsün girmesini önlemek için, tüp 

dolumları, vana ve regülatör bakımları veya o-ring değişimleri öncesinde çalışanlar ellerini yıkamalıdır. 

Dalgıçlar vana ağızlarını, dolum ünitesi ağızlarını veya regülatör girişlerini ellemekten kaçınmalıdır. 

Kompresör üreticilerinin dolum istasyonlarında hastalık bulaşma riskini azaltmaya yönelik faydalı tavsiyeleri 

olabilir. Örneğin: https://www.bauer-kompressoren.de/b-virusfree. 

https://pros-blog.padi.com/wp-content/uploads/2020/03/Australia-RC-New-Zealand-RC.pdf
https://nrf.com/resources/operation-open-doors
https://www.bauer-kompressoren.de/b-virusfree
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Kiralanan ekipman dezenfeksiyon anlamında özel dikkat gerektirir. Dezenfekte edilen ve edilmeyen 

ekipmanı iyi şekilde ayırın. Dezenfekte edilen ekipmanı kirlenmekten korumak için kapalı yerde muhafaza 

edin. Yalnızca yetkili personel yıkanmış/dezenfekte edilmiş ellerle kiralık ekipmana dokunmalıdır.  

Dalgıçların malzemelerini yıkaması için ayrı durulama bölümleri olmalıdır. Kurutma alanları 

dalgıçların malzemelerini ayrı ayrı kurutabilecekleri kadar büyük olmalıdır.  

Dershanede sosyal mesafeye göre boşluk bırakılmalıdır. Düzenli olarak her kullanımdan önce ve sonra 

sıraları/masaları dezenfekte edin. 

Tekne Dalışında Dikkat Edilecekler 

Taşıtın boyutuna ve dalgıç sayısına bağlı olarak, teknede genel anlamda sosyal mesafeyi korumak daha 

zordur ve temas alanları fazladır. Bunlar arasında merdivenler, trabzanlar, oturaklar ve dalgıçların ve 

teknecilerin kendilerini sabitlemek için kullandıkları diğer yüzeyler vardır. Aşağıdakiler bulaş riskini 

azaltmanıza yardımcı olabilir: 

 Sosyal mesafeye uyun. Bu yolcu sayısını azaltmak anlamına gelebilir. Rüzgarın etkisini ve hava 

koşullarına bağlı olarak yolcuların gölgede veya güneşte oturmak isteyeceklerini hesaba katın. Tekneye 

binen herkesin medikal maske takması riski azaltmaya yardımcı olabilir. 

 Yolcular için bolca el dezenfektanı bulundurun. 

 Olabiliyorsa, dalgıçlardan malzemelerini tekneye binmeden hazırlamalarını ve kullanmadan hemen önce 

çıkarmak üzere maske ve şnorkellerini çantalarında tutmalarını isteyin. (Burada amaç yanlışlıkla temasla 

bulaş riskini önlemektir). 

 Sudan çıkışlarda sosyal mesafeye imkan vermek için gerekirse takip halatını uzatın. 

 Maske ve aksesuarlar için durulama kovasına izin vermeyin. 

 Dalgıçların fazladan muhafazakar olmalarını teşvik edin. 

COVID-19 düşünme ve olayları ele alma şeklimizi değiştiriyor ve bazen çok fazla detayla karşılaşıyoruz. 

Ancak, COVID-19 geçene kadar yeni alışkanlıklar ve uygulamalar oluşturduğumuzda ve bunları ciddiye alıp 

sıkı sıkıya uyduğumuzda hiçbiri çok zor değil. 

Kaynak ve Referanslar 
Australian Resuscitation Council/New Zealand Resuscitation Council Cross Infection Risks and Manikin 

Disinfection 

American Heart Association Equipment Decontamination Guidelines for CPR Training 

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) 

DAN (Divers Alert Network) and DAN Europe 

COVID-19 and Diving Operations PDF 

Disinfecting Scuba Equipment webinar 

Disinfection of Scuba Equipment and COVID-19 

Dive Operations and COVID-19: Prepping for Return 

NRF (National Retail Federation) 

PADI Resource Hubs 

PADI Americas  

PADI EMEA 

PADI Asia Pacific 

United Kingdom European Resuscitation Council 

WHO (World Health Organization) 

https://pros-blog.padi.com/wp-content/uploads/2020/03/Australia-RC-New-Zealand-RC.pdf
https://pros-blog.padi.com/wp-content/uploads/2020/03/American-Heart-Association.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=acd21b88-05a1-408a-8e2b-b408af49c6b0&groupId=10103
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2870342669749405&ref=watch_permalink
https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/coronavirus/gearDisinfection/index.html
https://www.diversalertnetwork.org/emailview/landing/blogs/prepareForReturn20/index.html
https://cdn.nrf.com/sites/default/files/2020-04/NRF%20-%20Operation%20Open%20Doors%20-%20Checklist.pdf
https://www.padi.com/dive/resource-hub
https://pros-blog.padi.com/2020/03/26/emea-padi-pros-covid-19-resource-hub/?shareadraft=baba332760_5e7a27f32b39b
https://pros-blog.padi.com/2020/04/06/padi-asia-pacific-pros-covid-19-resource-hub/
https://erc.edu/covid
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

