
KLİMİK COVID-19 Simpozyumu

Pandemi Önlemleri
Bilindiği gibi COVID-19 ülkemizde hızlı bir şekilde yayılmaya devam etmektedir. Pandeminin 2. yılına 
yaklaşılırken, tüm dünyada, yeni bir normal düzenin kuralları oluşturularak, bu kurallara uygun bir 
şekilde hayatın devam etmesi yaklaşımı ağırlık kazanmaktadır. Bu yaklaşımda aşı ve nonfarmasötik 
önlemlerin bir arada uygulandığı kontrollü bir sosyal yaşam hedeflenmektedir. Bu bağlamda, 10-12 
Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul, Bomonti Hilton Otel’de yüz yüze yapacağımız COVID-19 
Simpozyumumuzda, alacağımız önlemlerle de topluma örnek olmak istiyoruz.

Simpozyumumuz sırasında katılımcıların COVID-19’la karşılaşmasını engelleyebilmek için aşağıdaki 
önlemler alınacaktır:
1) Ateş (subfebril dahil), boğaz ağrısı, burun akıntısı, tad/koku kaybı, öksürük, nefes darlığı semptom ve 
bulgularından en az biri olan katılımcılar, yüz yüze katılım için kabul edilmeyecektir.

2) Simpozyuma yüz yüze katılacak olan üyelerimizin, otel girişinde aşağıdaki şartlardan en az birini 
karşılaması zorunludur:

a. COVID-19’a karşı tam aşılı oluduğunu (2 doz CoronaVac+1 Doz Biontech mRNA veya 3 doz 
CoronaVac veya 2 doz Biontech mRNA aşısı olduğunu) belgelemesi

b. Son 48 saat içinde negatif sonuçlanmış nazofarengeal sürüntü SARS-CoV-2 PCR testi 
göstermesi
c. Girişte yapılacak SARS-CoV-2 hızlı antijen testinin negatif sonuçlanması.

d. Son 3 ayda COVID-19 geçirdiğini veya 3 aydan önce COVID19 geçirip üzerine en az 1 doz 
Biontech mRNA veya 2 doz Coronavac aşısı olduğunu belgelemesi

3) Simpozyum süresince, kapalı alanlarda sürekli, ağzı ve burnu kapatacak şekilde cerrahi maske 
takılması zorunludur. Kapalı alanlarda yeme veya içme olmayacaktır. 

4) Simpozyum süresince çay kahve veya yemek araları açık alanlarda olacaktır. 

5) Simpozyumda açık alanlarda 1 metrelik mesafe korunduğu sürece maske takılmayabilir, ancak bu 
mesafenin korunamadığı durumlarda maske takılması zorunludur.   

6) Simpozyum alanlarında el dezenfektanları yaygın olarak bulundurulacaktır. Katılımcılarımızdan el 
hijyenine özel önem vermeleri beklenmektedir. 

7) Simpozyum salonlarında havalandırma için sürekli, taze hava alınarak havalandırma sağlanacaktır. 

8) Simpozyum salonları ve diğer kullanım alanlarının gün içinde de olmak üzere düzenli yer ve yüzey 
temizliği yapılacaktır. 

9) Simpozyuma yüz yüze katılan üyelerimizin, simpozyum sonrası da 14 gün boyunca takipleri ve olası 
COVID-19 tanımlanması durumunda temaslı takibi ve karantina işlemleri bizzat derneğimiz tarafından 
yönlendirilecektir. 
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