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ICANN kuruluşu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve bu
etkinlik yerinin bölgesel hükümetlerinden gelen tüm güncellemeler dahil olmak üzere hükümet ve
halk sağlığı yönergelerini yakından izlemeye devam edecektir. Ayrıca, yerel hükümet yetkilileri ve
etkinliği destekleyen otel ve mekan ortakları ile de yakın bir şekilde çalışmaktadır.

ICANN kuruluşu, yüz yüze katılımcılar için mümkün olduğunca güvenli bir alan sağlamaya kendini
adamıştır. Bu nedenle, katılımcıların yerel yönetmeliklerin gerektirdiğinden daha yüksek sağlık ve
güvenlik standartlarına uymaları istenmektedir. Aşağıda, toplantı sırasında sahada neler
beklenebileceğine dair genel bir bakış yer almaktadır.

ICANN kuruluşu, güvenli ve verimli bir toplantı ortamı sağlamak için aşağıdaki maddeleri içeren
kapsamlı bir plan uygulayacaktır:

● Tüm katılımcıların (katılmak için kayıt yaptırırken) etkinliğin ilk gününde veya öncesinde
COVID-19'a karşı tam ve güncel aşılı olacaklarını (çoğu durumda takviye aşı veya aşılar
dahil olacak şekilde) onaylamaları gerekecektir.

● Kapalı alanlarda maske takılması şiddetle tavsiye edilir. Yüz maskeleri sahada
temin edilecektir.

● Temas izleme önlemleri.
● Geliştirilmiş mekan temizliği ve temas güvenliği önlemleri.
● Yemekli servisler için geliştirilmiş gıda hizmeti kullanımı ve güvenliği.
● Katılımcının belirtilen sağlık ve güvenlik önlemlerini kabul ettiğine dair onayı.

ICANN, yüz yüze katılımcıların diğer katılımcılarla sosyalleşme konusunda rahatlık düzeylerini
görsel olarak ifade etmelerini sağlamak için üç renkli şerit sistemini (kırmızı, sarı ve yeşil)
kullanmaya devam edecektir. Hızlı COVID-19 testleri ve cerrahi yüz maskeleri etkinlikte hazır
bulundurulacak ve talep üzerine temin edilebilecektir.

Sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Yeni bilgiler
kullanılabilir oldukça güncellenecektir ve gerektiğinde veya tavsiye edildiğinde değişikliğe tabidir.



SIKÇA SORULAN SORULAR
1.1 Bu etkinliğe katılmak için COVID-19 aşısına ihtiyacım var mı?

Evet. Yaşları ne olursa olsun tüm yüz yüze katılımcıların COVID-19'a karşı tam ve güncel
aşılı olmaları gerekmektedir; bu çoğu durumda takviye aşı veya aşıların yapılmış olmasını
gerektirmektedir.

Bir katılımcı, iki dozluk bir aşının (örn. Pfizer veya Moderna) ikinci dozundan 14 gün sonra
veya tek dozluk bir aşı (örn. Johnson & Johnson) olduktan 14 gün sonra tam olarak
aşılanmış kabul edilir. Birincil seriden sonra aşıların güncel kalması, mevcut takviyelerin
veya önerilen aralıklarla alınan ek dozların alınması anlamına gelir. Karma aşılar da kabul
edilecektir (örneğin, bir doz Moderna ve bir doz Pfizer).

Yaka kartı alımı sırasında aşı kanıtının görsel olarak gösterilmesi yerine, tüm yüz yüze
katılımcıların kayıt sırasında etkinliğin ilk gününde veya öncesinde yukarıda belirtilen aşı
şartlarına uyacaklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

1.2 Etkinlik mekanına giriş için hangi aşılar kabul edilmektedir?
ICANN, WHO onaylı aşıları kabul edecektir. Kabul edilen COVID-19 aşılarının listesi (01
Mart 2023 itibariyle) aşağıdaki gibidir:

● Johnson & Johnson/Janssen (Jcovden)
● Moderna (Spikevax)
● Novavax (Nuvaxovid)
● Oxford/AstraZeneca (Vaxzevria)
● Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
● Sinopharm (Covilo)
● Sinovac (Coronavac)
● CanSino (Convidecia)
● Bharat Biotech (Covaxin)
● Serum Institute of India, Oxford/AstraZeneca formülasyonu (Covishield)
● Serum Institute of India, Novavax formülasyonu (Covovax)

Yukarıdaki aşılardan ikisinin karma aşı olarak uygulandığı durumlar da (örneğin, bir doz
Moderna ve bir doz Pfizer aşıları) kabul edilecektir.

1.3 COVID-19 tam aşılama durumum ICANN tarafından nasıl doğrulanacak?
Yaka kartı alımı sırasında aşı kanıtının görsel olarak gösterilmesi yerine, tüm yüz yüze
katılımcıların kayıt sırasında etkinliğin ilk gününde veya öncesinde yukarıda belirtilen aşı
şartlarına uyacaklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

Yaşları ne olursa olsun tüm yüz yüze katılımcıların COVID-19'a karşı tam ve güncel aşılı
olmaları gerekmektedir; bu çoğu durumda takviye aşı veya aşıların yapılmış olmasını
gerektirmektedir.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines


Bir katılımcı, iki dozluk bir aşının (örn. Pfizer veya Moderna) ikinci dozundan 14 gün sonra
veya tek dozluk bir aşı (örn. Johnson & Johnson) olduktan 14 gün sonra tam olarak
aşılanmış kabul edilir. Birincil seriden sonra aşıların güncel kalması, mevcut takviyelerin
veya önerilen aralıklarla alınan ek dozların alınması anlamına gelir. Karma aşılar da kabul
edilecektir (örneğin, bir doz Moderna ve bir doz Pfizer).

Not: Negatif COVID-19 testi, antikor kanıtı veya COVID-19'dan iyileşme kanıtı,
COVID-19'a karşı aşılarınızın güncel olduğunu kanıtlamak için bir alternatif olarak
kabul edilmeyecektir.

1.4 Bu etkinliğe negatif COVID-19 testi veya COVID-19 antikorları kanıtı ile katılabilir
miyim?

Hayır. Negatif COVID-19 testi, antikor kanıtı veya COVID-19'dan iyileşme kanıtı,
COVID-19'a karşı aşılarınızın güncel olduğunu kanıtlamak için bir alternatif olarak
kabul edilmeyecektir.

Mevcut kılavuz, tüm katılımcıların COVID-19 aşılarının güncel olmasını şart koşmanın,
büyük gruplar arasında bulaşma riskini azaltmak için etkili bir yol olduğunu belirtmektedir.
Takviye aşılar da dahil olmak üzere aşıları tam olan kişiler üzerinde yapılan çalışmalar, tam
ve güncel aşılama ile hastalığı taşıma ve bulaştırma riskinin büyük ölçüde azaldığını
göstermektedir.

1.5 COVID-19 aşısı şartı konusunda istisnalar kabul edilecek mi?
Hayır. Katılımcıların COVID-19'a karşı tam ve güncel şekilde aşılanmış olmaları şartı
konusunda istisna yapamıyoruz. Tüm etkinlik katılımcıları etkinliğe katılma kararlarını katılan
herkesin aynı sağlık ve güvenlik gerekliliklerine tabi tutulacağı beklentisini dikkate alarak
verirler. Herkese aynı standardı uygulamak, ICANN'in katılımcılarına olan bağlılığının önemli
bir parçasıdır. ICANN, bu etkinlik için sanal katılımcılar için eşit ve ilgi çekici bir deneyim
sunmaya odaklanarak mümkün olan en iyi hibrit toplantıyı sağlamaya kararlıdır.

1.6 Yerinde kayıt yaptırabilecek miyim?
Hayır. Bu yıl yerinde kayıt imkanı olmayacağı için önceden kayıt yaptırmanız gerekmektedir.

Yüz yüze ön kayıtlar etkinliğin ilk gününden bir gün önce kapanacaktır. Bu noktadan sonra,
devam eden kayıtlar sadece sanal katılım için açık olacaktır. Yüz yüze ön kayıtlar
kapandıktan sonra doğrudan ve geç kayıtlar kabul edilmeyecektir. Doğrudan ve geç kayıt
yaptıran tüm katılımcılar yalnızca sanal katılıma erişebilecektir.



1.7 Bu etkinlik sırasında maske takmam gerekecek mi?
Maske takmak kişisel bir karardır, ancak tüm katılımcıları korumak için ICANN kuruluşu, tüm
kapalı ortak alanlarda ve toplantı odalarında maske takılmasını önermektedir. ICANN
ücretsiz cerrahi maske (KN95 dahil) sağlayacaktır.

Ancak ICANN, toplantı öncesinde veya toplantı sırasında bir salgını engellemek veya
katılımcılara yönelik genel riski azaltmak için gerekli görmesi halinde, maske takmayı
zorunlu kılma hakkını saklı tutar.

1.8 Bu etkinlikte COVID-19 testim pozitif çıkarsa ne yapmalıyım?
COVID-19 testi pozitif çıkan kişilerin etkinlik veya toplantı alanına girmemesi beklenmektedir.

Etkinlik katılımcıları, kendi kendine izolasyon opsiyonunun olup olmadığını otelleri ile teyit
etmelidir. ICANN, bu etkinlik sırasında COVID-19 testi pozitif çıkan herkesi, test pozitif
çıkmadan önce yakın temasta bulunmuş olabilecekleri kişilere ulaşmaya teşvik eder.
COVID-19 testi pozitif çıkan kişilerin etkinlik alanına girmemesi beklenmektedir. Kendinizi iyi
hissetmiyorsanız veya hastalık semptomlarınız varsa, lütfen etkinliğe otel odanızdan veya
evinizden sanal olarak katılın.

1.9 Bu etkinlikte COVID-19'a yakalanırsam kendi masraf ve harcamalarımdan
sorumlu muyum?

ICANN, topluluk üyelerini ICANN'in yüz yüze halka açık toplantılarına tekrar davet etmekten
memnuniyet duymaktadır. Bir toplantıya şahsen katılmayı seçmek her zaman kişisel bir risk
değerlendirmesi ve tercihi olsa da COVID-19 ortamında seyahat ve toplantılara geri dönme
kararı bu riskleri almak için kişisel sorumluluğun kabul edilmesi de dahil olmak kişisel risk
değerlendirmelerini daha da önemli hale getirmektedir. ICANN, alınan sağlık ve güvenlik
önlemleri ile tüm katılımcılardan COVID-19'un yayılma olasılığını azaltmaya yönelik
önlemlere uymalarını talep etmektedir. ICANN, kendi kendine uygulanabilen antijen testlerini
ücretsiz olarak kullanıma sunmak ve hastalığın ilk safhasında destek için ek kaynaklar
bulundurmak gibi ek adımlar atmaktadır. Yolculukları ICANN tarafından finanse edilenler,
ICANN tarafından sağlanabilecek bilgi ve destek için Finanse Edilen Yolcu Bilgi Özeti
belgesine başvurmalıdır.

1.10 Bu etkinlikte katılımcılar için COVID-19 testi mevcut olacak mı? Feragatnameyi
imzaladığım için kendi test ücretimi ödemem gerekecek mi?

Hızlı COVID-19 testleri ve cerrahi yüz maskeleri etkinlikte hazır bulundurulacak ve talep
üzerine temin edilebilecektir. Bu testler katılımcılara ücretsiz olarak sağlanacaktır ve ICANN,
katılımcıların toplantı alanına gelmeden önce kendi kendilerine test yapmalarını teşvik
etmektedir. COVID-19 Ev Testi sonucu pozitif çıkarsa, katılımcılar toplantı alanına
gelmemelidir.



1.11 Diğer katılımcılarla etkileşim ve sosyalleşme konusunda rahatlık
düzeyimi nasıl gösterebilirim?

ICANN, yüz yüze katılımcıların diğer katılımcılarla sosyalleşme konusunda rahatlık
düzeylerini görsel olarak ifade etmelerini sağlamak için üç renkli şerit sistemini (kırmızı,
sarı ve yeşil) kullanmaya devam edecektir.

KIRMIZI ŞERİT: TEMAS YOK / Fiziksel mesafemi koruyorum
*Aşırı fiziksel mesafe ve önlem tercih eder.

SARI ŞERİT: SADECE DİRSEKLER / Hala temkinli davranıyorum
*Başkalarıyla fiziksel mesafeye dikkat eder ve saygı gösterir.

YEŞİL ŞERİT: BEŞLİKLER VE EL SIKIŞMALARI / Yakınlaşma benim için sorun değil
*Sık sık el yıkama ve dezenfekteyi takiben daha rahat davranışlarda bulunmak uygundur.

1.12 ICANN kayıt verilerimi temas izleme amacıyla kullanacak mı?
ICANN, toplantı odasına girişte tüm katılımcı yaka kartlarının giriş taramalarını yapacak
veya küçük etkinlikler için kimlerin yüz yüze olduğunu belgeleyecektir. Birincil amaç, teyit
edilmiş pozitif bir COVID-19 vakasına maruz kalma potansiyeli olan katılımcılara e-posta ile
bildirimde bulunmayı sağlamaktır.

1.13 ICANN temas izleme amacıyla verilerimi nasıl toplayacak?
Toplantı alanına girerken dijital yaka kartı tarayıcıları ile kişi takibi yapılacaktır. Toplantı
alanına girişte tüm katılımcı yaka kartlarına basılı olan QR kodları bir çalışan tarafından
hızlıca taranacaktır. Küçük etkinlikler için ICANN kimlerin şahsen geldiğini belgeleyecektir.

Yaka kartlarında basılı olan QR kodu, kişisel olarak tanımlanabilir herhangi bir bilgi içermez
ve her katılımcı için rastgele oluşturulmuş bir tanımlayıcıdır (kimlik). Bu kimlik yalnızca bir
COVID-19 bildirim raporu için bir kayıt bilgisiyle eşleştirilebilir ve bu da ICANN'in sahadaki
tüm katılımcıları COVID-19'a maruz kalma ihtimalleri konusunda bilgilendirmesine olanak
tanır. Tüm yüz yüze katılımcılar için girişte yaka kartı taraması zorunludur. Sanal katılımcılar
için temas takibi yapılmayacaktır.

1.14 ICANN kuruluşu bu etkinlikle bağlantılı olarak topladığı bilgilerimi nasıl
kullanacak?

Verilerinizi Gizlilik Politikamıza uygun olarak ve bu SSS'de açıklandığı şekilde kullanacağız.

Bu sayfa, ICANN'in kontrolü altında olmayan üçüncü taraf internet sitelerinden bilgi içerebilir.
Kaynaklar hem özel hem de devlet internet sitelerini içerir. Bu sayfada yer alan ve doğrudan ICANN

veya faaliyetleriyle ilgili olmayan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve ICANN kuruluşu
tarafından doğrulanmamış veya gözden geçirilmemiştir.

https://www.icann.org/privacy/policy

