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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu O2l03l202l gilnü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkarılığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunarı üyelerden
teşekkül etıniş olup, yazılı olan kararlar oybiıliği ile alınmıştır.

1. Sokağa çıkma krsıtlaması kapsamında;
-Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında İlçemizde sokağa çıkma kısıtlaması

aynen devam edeceklir.
-Hafta sonlanndı ise Cuma 21.00 Cumartesi 05.00 saatleri arasıyl4 Cumartesi

21.00'den başlayıp Pazar gilniiııiln tamamıfi kapsayıp Pazartesi giinü saat 05.00'de bitecek
şekilde uygulanacak olup, Cumartesi günleri 05.00-21.00 saıtleri arasında sokağa çıkma
lusıtlaması uygulanmayacaktır.

-Sokığa çıkmı lıusıtlamalan sırasında 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı İçişleri
Bakanlığı genelgesi ile belirlenen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler
Listesinde" yer alan istisna/muaiiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil
şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan siire ve giinlerde şehirlerarası §eyahat
edilmesine dair usul ve esaslann uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

2. Milli Eğitim Bakanlığınca yiüz yftze eğitim/sınav yapmasl uygun görülen eğitim
kurumlannrn öğenci,/öğretmerı/çalışanlannın durumlannı eğitim kurumlarırıca verilecek
kurum adresi ile çalışma,/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyl4
giizergü ve ilgili saatlerle sınrrlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasındarı muaf
tufulacaktr.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasrm ayı sonundan itibaren
uygulanmakta olan ilave tedbirlerle biılilıe salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke
genelinde çiddi bir düşüş yaşanmış olmakla birliile bazı illerimizde halen istenilen seviyelere
kadar gelinemediği kamuoyunun malumudur.

Cumhurbaşkanhğı Kabinesinin önceki toplantısında, halihazırda uygulanmakta olan
tedbir ve kurallann, belirlenen kriterlere göre salgırun il bazlı seyri göz öniinde
bulı,ındurularak 1 Mart sonrası siireçte kademeli olarak esnetilebileceği kararlaştınlmış ve
vatandaşlanmza duyurulmuştu.

1 Mart 2021 gtinü Sayın Cumhurbaşkanımız başkanhğında toplanan Kabine'de ise;
yeni kontrollü normalleşme sürecine dair temel usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Krırulunun tavsiyeleri göz öniinde bulundurularak belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanhğı Kabinesinde alınan kararlar çerçer.esinde;
Sağlık Bakanlığı ve Koronaviriis Bilim Kurulu tarafından tespit edilen kriterlere göre

iller 4 ayn risk grubuna (düşüIq orta, yüksek çok yüksek) aynlarak salgınla mücadeledeki
tedbir seviyeleri risk gruplanna göre belirleneceilir.

Yeni bir kaıar alınıncaya kadar ise illerirnizin risk gruplan belirlenmiş olup, Sakarya
ilimiz çok yiiksek risk grubundaki iller arasında yer almıştır.

Bu kapsamda;
İçişleri Bakanlı ğırıın 02.03.2021 tarih 3514 sayılı yazıları ile Umumi Hıfzıssıhha

Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağdaki kararlar alınmıştır.





3. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlanmız için getirilen sokağa çıkma siireleri 3
saatten 4 saate ytlkseltilmiş olup 65 yaş ve iizeri vatandaşlanmız 10.00-14.00 saatleri
arasında. 20 yaş altı çocuklanmız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa
çıkabilecektir. (Toplu taşıma kullanrm krsıtlaması devam etmektedir.)

4. Restoran, lokant4 kafetery4 tatlıcı, pa§tane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme içme
yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri
arı§ında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek olup aynca işyeri içerisinde
hizmet sunamayacaklardr.

5. Halı süa yiiame haııızu ve benzeri tesisler yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı
kalmaya devam edecektir.

6. Yeni bir karar alınıncaya kadar, sivil toplum kuruluşlan, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşlan ve bunlann iist kuruluşlan ile birlikler ve kooperatifler tarafından
düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her tiirlü etkinlik
ertelenmiştir.

7. Okul öncesi eğitim kurumlan ve özel gereksinimli öğenciler için hizmet veren özel
eğitim okul ve sınrflannrn tam zamanlı,

- ilkokullarda seyreltilrniş gruplar halinde haftada iki (2) $in, 8. smıflarda seyreltilmiş
gruplar halinde haftada 12-22 saal, 12. smrflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16- 24
saat olacak şekilde yilz yiize eğitirn verilmesine,

-Birleştiıilmiş sınrflı okullar ve köy vb. seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim
kurumlannda mevcut yüz yilze eğitimin devam etrnesine,

-Yilz yilze eğitim kapsam dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam
edilmesine,

-Liselerdeki srnavlanı salgın tedbirleri çerçevesinde yiiz yiize gerçekleştirilmesi,

Şeklinde uygulanacaktıı.
8. Salgınla mücadelede kalıcı başanrun sağlanması için temizlik, maske ve mesafe

kurallannın yanı srra hayatm her alanrnr kapsayacak şekilde belirlenen kurallarrtedbirlere
toplumun ti.im kesimlerince azami diizeyde uyulması büyiü önem taşmaktadır.

Aşılama progr:ımı kapsamınü her geçen gtirı hızla artan aşılanan nüfus oranryla
beraber İlimizde bek]enen normalleşme kararlannın almması düa da kolaylaşacaktır.

Tiim vatandaşlanmızın belirlenen kuıallara titizlikle uyması ve sırası gelen herkesin
randevusunu alarak aşı yaptlrmalan konusunda tiim kurumlanmrz tarafından görev alanı ile
ilgili uyancı ve teşvik edici çalışmalar titizlikle yiirütülecektir.

Yukandaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha
Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden
davranışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamnda gerekli adli
işlemlerin başlatılmasrna;
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1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.
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