GLOBAL SAILING ACADEMY
GENÇ YELKENCİ YAZ KAMPLARI COVİD-19 ÖNLEMLERİ
Değerli Veli ve Kursiyerlerimiz,
(Covid-19) etkileri kapsamında resmi makamların aldığı karar ve
önlemler doğrultusunda Global Sailing ve Global Sailing
Academy olarak Genç Yelkenci Yaz Kamplarımızı
gerçekleştirebilmek için aldığımız tedbirleri bilginize sunarız.

•
Genç Yelkenci Yaz Kampları yatılı kontenjanı %50 olarak
uygulanacaktır. Bu sayede aynı odada konaklayan kampçıların
sayısı minimumda tutulacak ve birbirleri ile sosyal mesafeyi
korumaları sağlanmaya çalışılacaktır.
•
Öğrencilerin kamp içerisinde kamp personeli haricinde 3.
kişiler ile temas alanlarının kısıtlanması ve bulaşma riskinin en
aza indirgenmesini sağlamak amacı ile Global Sailing tesisleri
2020 sezonu içerisinde Otel ve Spa işletmesini faaliyete
açmayacak, dışarıdan müşteri girişini en azda tutmak için,
Restaurant işletmesini paket servis ile kısıtlayacaktır.
•
Tüm Global Sailing tesisinin rutin dezenfeksiyonu yapıldığı
gibi, kamp alanı ve öğrenci konaklama üniteleri her kamp
dönemi öncesinde ve sonrasında uygun malzemeler ile
dezenfekte edilecektir.

•
Tüm kamp personeli COVİD-19 ve hijyen alanlarında
OSGB eğitimlerini tamamlamış olacaklardır.
•
Kamplarda görev alacak tüm eğitmen ve grup liderleri
kamplardan 14 gün öncesinden Global Sailing tesislerine intikal
etmiş, karantina süresini tamamlamış olacaklardır. Kamp süresi
boyunca acil durumlar haricinde tesisten dışarıya
çıkmayacaklardır.
•
Kamp intikal günlerinde yönetim tarafından velilere
önceden bildirilen randevu saatleri içerisinde öğrenciler kampa
intikal edecek, işlemleri bittikten sonra veliler tesisten
ayrılacaktır.
•
Kampa intikalde ateş ölçümü, kıyafet ve valizlerin
sterilizasyonu sağlanacak ve son 14 günde bulunulan alanlar
ve temas edilen kişiler beyan edilecektir.

•
Kamp sonu ödül töreni ve mezuniyet günü
yapılmayacaktır. Öğrencilerin deniz gösterisi canlı yayın ile
internet ortamından izlenebilecektir. Öğrencilerin kamptan
ayrılması önceden belirlenen randevu saatlerinde yapılacaktır.
•
Haftasonu evci çıkışı olmayacak, veli ziyaretleri randevu
ile belirlenen saatlerde tesiste belirtilen alanlarda
yapılabilecektir.
•
Tesis dışına yapılan gezilerin yerine toplu alanları
içermeyen farklı gezi ve aktiviteler planlanmıştır.
•
Ortak kullanım alanları olan yemekhane, market, ve
sosyal aktivite alanlarında sosyal mesafenin korunması amacı
ile dönüşümlü sistem uygulanacak, sıra beklerken sosyal
mesafeyi korumak için belirlenen işaretlere uyulacaktır.

•
Ortak alanlarda bulunan su sebilleri kaldırılmıştır.
Öğrencilerin kendilerine ait matara veya su şişelerinin kamp
personeli tarafından sterilize edilen arıtma istasyonundan
dolumu yapılacaktır.
•
Kafeterya ve yemek alanlarında ortak kullanım için
bulunan su, tuzluk, biberlik, peçetelik vs gibi ortak kullanım
araçları tek kullanımlık versiyonları ile değiştirilecektir.
•
Ortak kullanım alanlarında ve tesiste pek çok lokasyonda
anti-bakteriyel el sıvıları yerleştirilmiştir.
•
Toplu ders yapılan alanlar açık havada ve oturma düzeni
1,5 metre aralıklar ile düzenlenecektir.

•
Turizm Bakanlığı COVİD-19 önlemleri bildirgesinde
belirtildiği üzere oyun ve sinema salonumuz kullanıma
açılamayacaktır.
•
Kamp esnasında 24 saat nöbetçi olarak revirde
konaklayan sağlık personeli COVİD-19 önlemleri ve belirtileri
konusunda gerekli yeterliliğe sahip olacaktır.
•
TC. Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen taşımacılık
kriterleri nedeni ile 2020 yaz kampları sezonunda Global Sailing
Academy havalimanından veya çevre ilçelerden öğrenci
karşılama ve transfer gerçekleştirmeyecektir.

Ülkemizdeki pandemi durumunun hafiflemesi ve aldığımız tüm
bu önlemler çerçevesinde 2020 yazında Genç Yelkenci Yaz
Kamplarını her zamanki disiplin ve titizlik ile gerçekleştiriyor
olacağız. Uzun süredir evden çıkamayan çocuk ve
gençlerimizin, hak ettikleri yaz tatillerinde kontrollü bir ortamda
özgürlüklerinin tadını çıkartmaları için Global Sailing Academy
olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Son olarak, eğer
kampa katılmayı düşünen öğrenci veya öğrenci yakınlarından
COVİD-19 geçmişi, belirtileri veya şüphesi mevcut ise, kayıt
yaptırmamalarını veya mevcut kayıtları var ise kayıt ofisimiz ile
irtibata geçmelerini önemle rica ederiz. Güzel bir yaz
sezonunda denizin ve yelkenin tadını çıkartmak için lütfen
bizimle iletişime geçiniz.
Global Sailing Academy

