HAYVANAT BAHÇEMİZDE HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ!
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Hayvanat Bahçemizde temizlik ve hijyen siz değerli ziyaretçilerimiz, personelimiz
ve canlılarımızın sağlığı için son derece önemlidir.
Tüm ziyaretçilerimizin ve personelimizin genel hijyen kurallarına uymaları
zorunludur.
Hayvanat Bahçemizde maske kullanımı hepimizin sağlığı için zorunludur.
Ziyaretiniz süresince lütfen maskenizi çıkartmayınız. Kullanılmış maskeleri lütfen
alandaki özel atık kutularına atınız.
Yoğunluğu azaltmak ve daha güvenli bir gezi için bahçe içinde zemine sosyal
mesafe uyarı işaretleri yerleştirilmiştir. Hayvanat Bahçemizde 1,5 metre mesafe
kuralına dikkat ediniz.
Sosyal mesafeyi korumaya yardımcı olmak için bahçe içinde sınırlı sayıda oturma
yeri olacaktır.
Hayvanat Bahçemiz girişinde bulunan gişe bölümü, turnikeler, barınakların seyir
bölümleri ve el temasının yoğun olabileceği noktalar personelimiz tarafından
düzenli periyotlarla dezenfekte edilmektedir.
Mecbur kalınmadığı sürece hiçbir yüzeye dokunulmayacaktır.
Hayvanat Bahçemiz içerisine çeşitli noktalara ziyaretçilerimizin kullanımı için alkol
bazlı el dezenfektanı yerleştirilmiştir.
Hayvanat Bahçesi personeli, Personel Hijyen Talimatı’na uygun bir şekilde düzenli
olarak kişisel temizliklerine dikkat eder ve çalışma alanlarında iş kıyafetlerini
giyerler.
Ziyaretçilerimize güvenli bir ortam sağlayabilmek amacıyla Hayvanat Bahçemiz
personeli pandeminin etkileri, sosyal ilişkilere yansımaları, kamu alanlarında
uygulanabilecek önlemler ve süreçler hakkında sağlık bakanlığının yayınlamış
olduğu Salgın Yönetimi ve Covid19 Çalışma Rehberindeki talimatlar doğrultusunda
eğitime tabi tutulmuştur.
Sağlık Bakanlığının belirlediği tedbirler doğrultusunda pandemi süresince ziyaretçi
çıkışları turnikelerden yapılmamaktadır. Çıkış için bahçe içindeki yerleşim
planımızı, yönlendirme ve uyarı levhalarını takip ediniz.
Yeni sağlık ve güvenlik tedbirleriyle birlikte Hayvanat Bahçemizin açık alanında
bulunan hayvanlarımız ziyaretinizi dört gözle bekliyor. Bahçemiz içinde yer alan
kapalı bölümler; Sualtı Dünyası, Tropik Merkez ve Papağan Evinin kapalı bölümleri
geçici olarak ziyarete kapalıdır.
Genel sağlık ve güvenlik için lütfen çocuklarınıza göz kulak olunuz, yanınızdan
ayırmayınız.
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Minimum temas için bilet ücretini kredi kartınızla ödemenizi tavsiye etmekteyiz.
Sualtı Dünyası üst katında yer alan kafe bölümü Covid19 kural ve tedbirleriyle
hizmet verecektir.
Kendinizi yorgun veya hasta hissediyorsanız ziyaretinizi bir başka tarihe
erteleyiniz.
Eskişehir Hayvanat Bahçesi olarak gününüzü mümkün olduğunca unutulmaz ve
güvenli hale getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Sizin
için buradayız!
Sizi tekrar ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.
Ziyaretinizin keyfini çıkarın ve güvende kalın!
Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederiz.
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