KARARNO

z76

KARAR TARİHi:08

l09 l 2020

iı-,cB H|FZISSIHHA

Ko ıvrisyoN KARARI

ilçe Hıfzssıhha Komisyonu 08/o9l202o salı giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Alı
KARATEKELi Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlaı oybirliği ile alınmıştır.
Bilindiği üere Koronavirüs salgmının toplum sağlığı ve kamu diizeni açısından
oluşturduğu riiki yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastahğn
yaylım hızlnr kontrol altında tutma amaclyla sağlık Bakanlığı ve koronavirüs Bilim
kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan doğrultusunda birçok tedbir
karan alınarak uygulamaya geçirilmektedir.

içerisinde bulıınduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salglnla mücadelenin
genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannm yanr sıra her bir faaliyet alanı/iŞ
kolu için ayn ayn belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalan büyiik önem
taşımaktadr.
Gelinen aşamada başta fıziki mesafe kuralı olmak iizere alınan tedbirlere yeterİnce
riayet edilmemesinin hastahğın yayrlım hızrnı artırması ve toplum sağlığını riske atması
nedeniyle; 07.09.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanhğı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda İçişleri Bakanhğı İller İdaresi
Genel Müdiirlüğilniln 08.09.2020 tarih ve 14533 sayılı "Covid-l9 Ek Tedbirler" konulu
Genelgesi ve İl İdaresi Kanununun ll/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve
72'nci maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

l.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararımızla daha önceden alınan; ilçemiz genelinde uygulanmakta
olan, meskenler hariç olmak ilzere tilm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park,
bahçe, piknik alanr, sahiller, toplu ulaşım araçlan, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşlanmzın
etmelerine,
zorunluluğuna
istisnasız

maske takma

titizlikle riayet

2.

Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma
yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallannın uygulanamayacağı
şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,
Bunlann dışında farkh özelliği veya niteliği olan, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma
aracı olan körfülü otobüslerde (l8 m.) ruhsatında yazılı olan ayakta yolcu taşıma
kapasitesinin üçte biri (l/3) sayısında ayakta yolcu alabilmelerine ayakta alınabilecek yolcu
sayısınr belirtir levha/tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki
yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine,

3.

-

Turizm işletmesi belgesi olanlar dahil otel, restoran, kafe vb. tiim yeme içme ya da
eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra miizik yayınına (canh mtizik, kayıt dinletilmesi vb.
her ti.irlü yayın dahil) hiçbir şartta izin verilmemesine, Mülki idare amirlerinin

gerekli tİirn
koordinasyonunda kolluk birimleri Ve yerel yönetimler tarafindan bu konuda
tedbirlerin alınmasm4

ile
Vatandaşların toplu olaıak bulunduğı/bulunabileceği yerler (pazaryerleri, sahiller vb,)
kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekinlannda; koronavirüs salgınıyla mücadele
u.u",yıu Sağhk Balanlığı §algın yonetimi ve çalışma Rehberi ile içişleri Bakanlığınıı ilgili
c.o"ıi.ı.rıy]" belirlenei kurilara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin
idare
siireı<liııt ğıyacak şekilde etkinliğinin artınlmasrna yönelik gerekli tedbirlerin Mülki
amirlerinin koordinasyonunda kolluk birimleri ve yerel yönetimler tarafindan alınmasına"

4.

yukanda belirtilen tedbirlere uymayanlara umumi Hıfzıssıhha kanununun 282 nci
göre kanunun ilgili
maddesi gereğince idari para cezası ,eriımesine, aykınlığın durumuna
Tiirk Ceza
maddelerigerigince işlem yapılmasın4 konusu suç teşkil eden dawanışlara ilişkin
Kanununui l9j inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılrnasına,

1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha karıunu gereğince oy

birliği ile karar verilmiştir.
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