
 

   

Nereids Koronavirüs Önlemleri 

Nereids Dalış Merkezi – Sualtı Spor Kulubü ve Lokal Summertime Café Önlemleri 

1) Teorik eğitimler pandemi sürecinde mümkün mertebe online olarak gerçekleştirilecektir. 

2) Online olmayan derslik eğitimlerinde her sırada bir kişi oturacak ve sosyal mesafe 

kurallarına özen gösterilecektir. 

3) Eğitimler sırasında eğitmen ve öğrenciler cerrahi maske takacaktır. 

4) Sınıf dersleri maksimum 6 kişilik gruplar halinde verilecek. (Nereids Dalış Merkezi müşteri 

memnuniyeti ve eğitim kalitesi inancı ile teorik eğitim gruplarını 2008’den buyana en çok 4 

kişi olarak belirlemiştir.  

5) Eğitim materyalleri için PADI E-Learning kullanımı tavsiye edilir. Basılı materyaller gereken 

durumlarda dalgıçlara dezenfekte edilip teslim edilecektir. 

6) Derslikler ve tüm bina düzenli olarak, derslerden önce ve sonra yüzde 10’luk çamaşır 

suyuyla dezenfekte edilecektir. 

7) Bina girişinde el dezenfektanı olacak ve dalgıçların binaya giriş çıkışında ellerini alkolle 

dezenfekte etmesi istenecektir. Maske kullanımı zorunludur. 

8) Summertime Café’de 1 metrelik sosyal mesafeye özen gösterilecek. Oturma ve yerleşim 

düzeni bu şekilde olacak. Bir şeyler yiyip içmek esnası haricinde cerrahi maskenin sürekli 

ağız ve burnu kapatacak şekilde takılı olmasına özen gösterilecek. 

9) Teorik eğitimler ve diğer faaliyetler için binamız ve Summertime Café’ye girişlerde misafir 

ve dalgıçlarımızın ateşi ölçülecektir ve muaffakat formu doldurulacaktır. 

10) Ödemelerde nakit yerine temassız kredi kartı, eft/havale kullanılması tavsiye edilir. 

11) İlkyardım eğitimlerinde cansız manken üzerinde eğitim gerçekleştirilecektir. Eğitimler 

sırasında cerrahi maske takılması zorunlu olacak ve mankenle her aday çalıştıktan sonra 

manken alkolle dezenfekte edilecektir. EFR eğitimi sırasındaki PADI'nin ve ERC’nin 

koronavirüs pandemisi özeline yaptıkları revizyonlara riayet edilecektir. 

 

Havuz Önlemleri 

1) Havuz suyunda sağlık bakanlığı onaylı dezenfektanlar önerilen miktar ve 

konsantrasyonlarda kullanılacaktır. Önerilen standartlara uyulacaktır. 

2) Havuzun rutin bakım ve kontrolleri yapılmış olacaktır. 

3) Sağlık bakanlığının önerdiği şekilde havuzdaki kişi sayısında 8 metrekareye 1 kişiden fazla 

kişi olmamasına dikkat edilecektir. 

4) Havuz kenarı, dinlenme alanı ve korkuluklar düzenli olarak dezenfekte edilecektir. 

5) Kişisel havlular kullanılacaktır. Dalgıçlar kendi havlularını temin edecektir.  

6) Havuzda ve havuz kenarında da sosyal mesafeye dikkat edilmesi önemlidir. 

7) Havuz kenarında dinlenirken de maske kullanılmalıdır. 

8) Havuza girmeden önce duş alınmalı; el, ayak dezenfeksiyonu yapılmalıdır. 

 



 

   

Dalış Turları İçin Alınan Önlemler 

 

Seyahat Önlemleri 

1) Araçla dalış noktasına ulaşım virüsün yayılımı açısından en önemli nokta olup seyahat 

sırasında tüm dalgıçlar kendilerine verilecek olan cerrahi maskeleri araçta oldukları süre 

boyunca ağız ve burunlarını kapatacak şekilde takmak zorundadır. 

2) Seyahat araçları maksimum 12 kişilik olacaktır.  

3) Oturma düzeni önceden belirlenecektir ve misafirlerin önerilen düzene uyup seyahat 

boyunca aynı koltuğu kullanması istenecektir. 

4) Araçlar seyahat öncesi dezenfekte edilecektir. 

5) Araçtaki her iki kişilik koltuğa eş ve aynı evde yaşayanlar hariç birer kişi oturacaktır. 

6) Seyahat sürecinde araca binmeden önce, molaların başlangıç bitişinde alkollü el 

dezenfektanı ile araçtaki herkesin elini dezenfekte etmesi zorunlu olacaktır. 

7) Araç içerisinde önceki turlardaki gibi yastık ve polar dağıtılmayacaktır. Dalıcıların turlara 

kendi boyun yastıkları ve polarlarını getirmeleri önerilir. 

8) Araç içerisinde su vb ikramlar yapılmayacaktır. Misafirlerimizin ihtiyaçları olan içecek ve 

yiyecekleri kendilerinin getirmeleri gereklidir.  

9) Ek olarak Ulaştırma Bakanlığı ve TÜRSAB kural ve standartları baz alınacaktır.   

 

Konaklama Önlemleri 

 

1) Konaklama aynı evde kalanlar haricinde tek kişilik odalarda olacaktır. 

2) Her zamanki gibi hijyen ve dezenfeksiyon konusunda gerekli önemi gösteren oteller tercih 

edilecektir. 

3) Yemekler sırasında sosyal mesafeye dikkat edilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Tekne ve Dalış Önlemleri  

1) Konaklanan yerden tekneye ulaşımda seyahat önlemleri geçerli olacaktır. 

2) Dalışlardan önce TSSF’nin hazırlamış olduğu 1 ve 2 numaralı koronavirüs bilgilendirme ve 

onam formu okunup anlaşılmış ve imzalanmış olmalıdır. 

3) Tekneler kendi düzenlerini TSSF, DTO, Sahil Güvenlik, PADI ve DAN’ın önerileri şeklinde 

düzenleyenler tercih edilecektir. Teknelerde de sosyal mesafe kurallarına uyulacak olup, 

kalabalık gruplar ile birlikte tekne paylaşımı olmayacaktır. Kıyıdan yapılacak dalışlar ve bot 

ile çıkılabilen dalış bölgeleri öncelikle tercih edilecektir.  

4) Dalış sırasında kullanılan dalış tüpleri kompresörle doldurulurken hava filtrelenip 

sıkıştırıldığı için dalış tüpündeki havada koronavirüs bulunması neredeyse imkansızdır. 

Kullanılan kompresörlerinin ve tüplerinin bakım ve testleri güncel olmayan tekne/dalış 

merkezleri zaten önceki turlarımızda da hiçbir zaman tercih edilmemiştir ve edilmeyecektir. 

5) Dalışlarda her dalgıcın kendi ekipmanını getirmesi tavsiye edilir. Ekipmanlar arasında 

maske, snorkel, regülatör ve mapsın her dalıcıya özel olması tavsiye edilir.  

6) Ekipmanların satın alınması konusunda bize başvurabilirsiniz. Her dalgıcın kendi maske, 

şnorkel ve regülatörüne sahip olmasını tavsiye ederiz. 

7) Kiralanan ekipmanlar özellikle de maske, maps tekneler/dalış merkezleri dezenfekte etmiş 

de olsa dalıcılar tarafından tarafımızca temin edilecek dezenfektanla dalış öncesi ve sonrası 

dezenfekte edilmelidir. 

8) Dezenfeksiyonun DAN ve PADI’nin önerilerine uygun şekilde nasıl yapılması gerektiği 

uygulamalı olarak gösterilecektir. 

9) Dalıcıların oluşacak buğuyu önlemek için maskeye tükürmemesi istenmektedir. Hijyen 

doğrultusunda buğu önleyici sprey veya seyreltilmiş bebe şampuanı kullanılacaktır. 

10) Ağızdan ağıza regülatör paylaşımı zorunlu/acil haller dışında yapılmayacaktır. Eğitim 

sırasında hava paylaşımı gösterilecek ancak, dalıcının kendi yedek hava kaynağı ile yapması 

istenecektir. 

11) Teknelerde bulunan yıkama, durulama varilleri düzenli temizlenmiyor ve yüzde 1 çamaşır 

suyu, kuvartener amonyum bileşiği, klor tableti ihtiva etmiyorsa kullanılmayacaktır.  

12) Dezenfeksiyon sonrası dalış ekipmanlarının ekipman sağlığı ve ömrü için temiz suyla 

durulanması tavsiye edilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Önemli ! 

 
Koronavirüs pandemisi sürecinde alınan önlemlere uyulması durumunda her zamanki gibi 

dalışlar güvenli ve keyifli olacak. Özellikle sualtı bu süreçte en güvende olduğunuz yer 

olacaktır. Sualtındayken kendi regülatörünüzle soluduğunuz sürece herhangi bir şekilde 

koronavirüse yakalanmanız imkânsıza yakındır. 

 

Tüm dalıcıların, misafirlerin ve toplumun sağlığı, güvenliği için kurallara uyulması zorunlu 

olup kurallara uymayanlar dalıştan alıkonulacak ve sonraki turlara davet edilmeyecektir.  

 

Son iki hafta içinde koronavirüs testi pozitif olan biriyle yakın temas öyküsü bulunanlar; 

ateş, kuru öksürük, halsizlik, nefes darlığı, koku veya tat duyusu kaybı olanların dalış turuna 

ve kulüp binasındaki faaliyetlere katılmaması bahsedilen koşullarda en yakın sağlık 

kuruluşunun bulaşıcı hastalıklar polikliniğine başvurması önerilir. 
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