
 

İBADETHANE KULLANIM TALİMATI 

 

 

İBADETHANE KULLANIM TALİMATI 

A. İşveren ve işveren vekillerinin ibadethanelerde alması gereken önlemler 
1. İbadethanelere 1,5 m2 alana bir kişi ve kişi başına en az 7 m3 hava düşecek 
şekilde çalışan alınmalıdır. 
 
2. Çalışanların 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uygun olarak namaz kılabilmeleri 
için zemine işaretleme yapılmalı ve kişinin hemen önünde, arkasında, yan 
taraflarında namaz kılanmamalıdır.  
 
3. Çalışanların sosyal mesafe kuralı olan 1,5 metreye uygun olarak ibadethanelere 
girebilmeleri için giriş koridoruna en az ibadethanede aynı anda namaz kılan 
çalışanın sayısının yarısı kadar çalışanın durabileceği ‘Burada durun, öndeki ile 
aranızdaki mesafeyi koruyun’ gibi işaretleme yapılmalı ve bunlar yıprandıkça 
yenilenmelidir. 
 
4. Çalışanların abdest aldıkları yerlerde lavabo ve tuvaletlerde alınması gereken 
önlemler kısmında belirtilenler yerine getirilmelidir. 
 
5. İbadethanelerin içindeki ortak kullanılan Kuran’ı Kerim dâhil tüm kitaplar ve 
tespihler kaldırılmalıdır. 
 
6. İbadethanelerin zemini halı, halıfleks vb. materyalle ile kaplı ise, haftalık olarak 
peroksit veya ozon uygulaması ile temizlenmelidir. 
 
7. İbadethanelere çalışanların; 
 
i. Düşük ve orta risk grubunda kendilerine ait seccadeler ile veya tek kullanımlık 

seccadeler ile 
ii. Yüksek risk grubunda tek kullanımlık seccadeler ile 

 
alınmasına izin verilmelidir. 
 

8. İbadethanelerin ayakkabı çıkarma alanı öncesine girişte 1/100 oranında su ile 
seyreltilmiş sodyum hipoklorit veya kalsiyum hipoklorit tableti çözeltisi bulunan 
ayakkabı dezenfeksiyon makinesi konulmalıdır. 
 
9. İbadethanelere harici kullanım için giriş ve çıkış engellenmelidir. 
 
10. İbadethanelerde ayakkabı bırakılan bölümler, zemin, kapı vb. dâhil her vardiya 
için vardiya başında, vardiya sonunda ve vardiya süresi içinde de en az iki sefer 
olmak üzere toplam dört defa etanol bileşiklerinde en az  %78 alkol yoğunluğuna 
sahip veya 2-propanol (izopropil) alkol bileşiklerinde en az %70 alkol yoğunluğuna 
sahip dezenfektanlarla dezenfekte edilmelidir. 
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(Tüm diğer COVID-19 etkili dezenfektanlar ile ilgili bilgiyi Dezenfeksiyon bölümünde 
bulabilirsiniz.) 
 
11. İbadethanelere giriş ve çıkışların; 
 
i. Düşük riskli grupta ayrı kapılardan yapılması veya tek kapıdan giriş ve çıkış 

yapılıyorsa kapının sensörlü olması 
ii. Orta riskli ve yüksek riskli grupta ayrı kapılardan yapılması ve kapıların sensörlü 

olması, 
 
sağlanmalıdır. 
 

12. İbadethanelerde ayakkabı bırakılan alanlarda sosyal mesafe kuralına uygun 
hareket edilmesi için ayakkabılıklar biri boş biri dolu olacak şekilde düzenlenmelidir. 
 
13. Çalışanların kullanabilmesi için ibadethanenin her kapı girişinde etanol 
bileşiklerinde en az  %78 alkol yoğunluğuna sahip veya 2-propanol (izopropil) alkol 
bileşiklerinde en az %70 alkol yoğunluğuna sahip el dezenfektanı bulundurulmalı ve 
ibadethaneye girişte her çalışanın mutlaka el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte 
etmesi sağlanmalıdır. 
 
El dezenfektanları; 
  
i. Düşük risk grubunda en az manuel  
ii. Orta risk grubunda en az pedal  
iii. Yüksek risk grubunda da en az temassız  

 
tipte dezenfeksiyon kutularında bulundurulmalıdır.  
(El dezenfektanı kullanımı hakkındaki kurallar için Dezenfeksiyon bölümüne 
gidiniz.) 

 

14. İbadethanelerin giriş kapısına atık maske ve eldiven, ve diğer kişisel hijyen 
ürünlerinin atılabileceği atık kutusu konulmalıdır.  
 

15. İbadethanelerde çalışanların kullanabilmeleri için; 
 
i. Düşük ve orta risk grubunda her kapı girişinde 3 katlı cerrahi maske, 
ii. Yüksek risk grubunda her kapı girişinde 3 katlı cerrahi maske veya ffp2 

standardında maske, 
 
bulundurulmalıdır. Maskesi olmayan çalışan veya maskesini değiştirmek isteyen 
çalışan maskesini taktıktan sonra ibadethaneye alınmalıdır.  
(Maske çeşitleri ve kullanım kuralları için Kişisel Koruyucu Donanımlar bölümüne 
gidiniz.)  
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16. Çalışanların abdest alma süresi hariç namaz kılarken de dâhil sürekli olarak 
maskelerini takmaları sağlanmalıdır. 
 
17. İbadethanelerin sürekli havalandırılması için; 
 

i. Düşük riskli grupta pencerelerin sürekli açık tutulması ve/veya varsa temiz hava 
girişi sağlayan havalandırma sistemleri 

ii. Orta ve yüksek riskli grupta pencerelerin sürekli açık tutulması ve sadece temiz 
hava girişi sağlayan havalandırma sistemleri  
 
sağlanmalıdır.  
(Havalandırma sistemleri ile ilgili detaylı bilgiye Havalandırma Sistemleri 
bölümünden ulaşabilirsiniz.) 
 

Havalandırma sistemleri her vardiyadan önce 2 saat süreyle tam seviye çalıştırılmalı, 
çalışanlar içeride iken en düşük seviyede çalışmaya devam etmelidir. Her vardiya 
sonrası ve dezenfekte işlemi tamamlandıktan sonra tekrar 2 saat tam seviye 
çalıştırılmalı ve gece boyunca düşük seviyede kapatmadan çalıştırılmaya devam 
edilmelidir. 
 
18. COVID-19 ile ilgili uyulması gereken kuralları içiren afiş ve bilgilendirme yazıları 
kapı girişine en az bir adet ve çalışanların görebileceği büyüklükte asılmalıdır. 
 

19. Çalışanların ibadethanelerde kurallara uyup uymadığını denetlenmelidir. 
Kurallara uymayan çalışanlar uyarılmalı, uymayanlar hakkında disiplin hükümleri 
uygulanmalıdır. 
 
 
B. Çalışanların ibadethanelerde uyması gereken kurallar 
1. Çalışanlar abdest alma süresi haricinde ibadethanelerde, 
 
i. Düşük risk ve orta risk grubunda 3 katlı cerrahi maske, 
ii. Yüksek risk grubunda 3 katlı cerrahi maske veya ffp2 standardında maske, 

 
kullanmak zorundadır. Maskesi nemlenmiş ise maske kutusundan yeni maske 
alarak takmalı ve nemlenmiş olan maskeyi ise maske kutusunun yanında bulunan 
atık kutusuna atmalıdır. 
 

2. Çalışanlar ibadethanelerde sosyal mesafe kuralına uygun yapılan işaretlemeye 
göre sıraya girmeli, tek kullanımlık seccadeyi veya şahsi seccadesini işaretlenmiş 
veya belirlenmiş olan alana sererek namazını kılmalıdır. 
 
3. Çalışanlar ibadethanelerde mümkün olduğu kadar yüzeylere dokunmamaya özen 
göstermelidir. 
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4. Çalışanlar ibadethanelerde maskeli olduğu sürece bağırarak veya ağzından 
damlacıklar çıkmasına sebep olacak şekilde konuşmamalıdır. Abdest alırken maskesi 
olmayacağından hiç konuşmamalı ve hızlıca abdestini almalıdır. 
 
5. Çalışanlar abdest alırken lavabo ve tuvaletlerde uyulması gereken kurallara göre 
davranmalıdır. 
 
6. Çalışanlar ibadethanelerde kurallara uygun hareket etmeli, uymayanları uyarmalı, 
uyarıları dikkate almayanları ilk amirine bildirmelidir. 
 

 

 


