
 

DENİZ KENARLARINDA VE PLAJLARDA OLTA BALIKÇILIĞINDA 

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER 
 

İlimizde göl kenarlarında, akarsularda ve plajlarda hobi amaçlı olta balıkçılığı yapılmaktadır. Açık 

alanlarda yapılan bu etkinlik COVID-19’un bulaşma yolları olan damlacık ve temas yolu 

açısından düşük risklidir. Ancak gruplar halinde balık tutulması halinde etkinlik, COVID-19 

bulaşması açısından riskli hale gelmektedir. Bu nedenle COVID-19 açısından aşağıda belirtilen 

önlemlere uyulmalıdır.  

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı yakınması olanlar, COVID-19 tanısı veya 

temaslısı olanlar açık alanda bile olsa olta balıkçılığı etkinliğine katılmamalıdır.  

 

Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı yakınması olanlar tıbbi maske takarak en 

yakın sağlık kurumuna başvurmalıdır.  

 

Olta ile balık tutma alanına kadar mümkün ise yürüyerek, bisiklet ile veya özel araçla 

gidilmelidir. Özel araçta şoför dahil en fazla 4 kişi olacak şekilde seyahat edilmelidir. Seyahat 

boyunca şoför ve tüm yolcular maske takmalıdır. Maskeler nemlenince yenisi ile değiştirilmeli, 

maskeler lastiklerinden tutularak çıkarılmalı, tekrar takılırken maske lastiklerinden tutularak 

takılmalı, maskenin dış yüzeyine dokunulmamalı maske takma çıkarma işlemi sonrasında el 

antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya kullanılmalıdır. Toplu taşıma kullanılır ise en az 1 

metre olan sosyal mesafeye dikkat edilmeli ve maske takılmalıdır. Araç içinde kapı kolu, 

kolluklar gibi sık dokunulan yüzeylere temas etmemeye çalışılmalı, temas edilmesi halinde el 

antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.  

 

Eller mümkün ise sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanmalıdır.  

 

Eldivenin doğru kullanılmaması COVID-19 bulaşma riskini artırabileceğinden balık tutarken 

eldiven kullanılmamalıdır. Ellerin yıkanması veya el antiseptiği kullanılması yeterli olacaktır.  

 

Balıkçılık malzeme tedariki sağlanan dükkânlara gidildiğinde maske, sosyal mesafe ve el 

hijyeni kurallarına uyulmalıdır.  

 

Alınan malzemelere temas edildikten sonra ve çevre ile temas sonrası el hijyenine dikkat 

edilmeli, el yıkama olanağı bulunmuyor ise el antiseptiği veya en az %70 alkol içeren kolonya 

kullanılmalıdır.  

 

Olta balıkçılığı genellikle gruplar halinde gerçekleştirilmektedir. Gruplar halinde balık tutma 

alanının boyutlarının izin verdiği sayıda kişiyle sosyal mesafe (en az 2 metre) göz önünde 

bulundurularak aktivite gerçekleştirilmelidir. Maske sürekli takılmalıdır.  

 

Balık tutma alanında, olta, yem, kova, kepçe, havlu gibi eșyalar kişisel olmalı, ortak 

kullanılmamalıdır.  

 

Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçınılmalıdır.  

 
Göz, ağız ve buruna mümkün olduğu kadar dokunulmamalıdır.  

 

Kıyafetler en az 60 °C’de normal deterjanla yıkanmalıdır.  

 

Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemelidir  

 



 

Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde 

mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır.  

 

Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken lastiklerinden 

tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler tekrar lastiklerinden tutularak 

takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz 

konusu ise el antiseptiği kullanılmalıdır.  

 

Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilmelidir.  

 


