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ILÇE HIFZISSIHHA KOMISYON KARARI
İlçe Hıfzıssüha Komisyonu l2l04l202l gilnü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali

KARATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etrniş olup, yazılı olan kararlar oybirliğ ile alınmıştır.

Koronavirüs (Covidl9) salgınının toplum sağlığı ve kamu diizeni açısmdan
oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım tuzmı kontrol altında tutma amacıyla, salguıla
mücadele siirecinin temel prensipleri olan temizlilı maske ve mesafe kurallanrıın yıııır srra
hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler; Sağlık Bakarılığı ve
Koronaviriis Bilim Kurulrınun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanrmrzın talimatları doğrultusunda
belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

Gelinen aşamada muta§yona uğrayan Covidl9 virüsünün di.irıya genelinde
hastalığın yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İıgiltere varyant! sebebiyle giinliik
vak4 yoğun bahm ve entübe hasta sayılannda artış yaşarıdığı kamuoyunun malumudw.

Tiim İslam alemi için bireysel anlamda :ınııma ve yenilenme bilincimizi, sosyal
bolutta ise yardımlaşma ve dayanışma duyarhhğımızı gözden geçirdiğimiz bir muhasebe
dönemi oları ve milli./manevi duygulann yoğun şekilde tezahilr ettiği mübarek Ramazan
ayında, öteden beri uygulanması nedeniyle geleneksel hale gelen bazı davranış, etkinlik ve
uygulamalaı toplumsal hareketliliği artırdığından salgınla mücadele ve toplum sağlığı
açısından risk oluştuıabilmekİedir.

Bu çerçevede, 12 Nisan 2021 Pazzrtesi giinü kılınacak ilk teravih-le beraber idrak
edeceğimiz mübarek Ramazan ayı mtinasebetiyle İçişleri Bakanlığının 12.04.202l ıanh 6421
sayılı yazılan ile Umumi Hıfzıssüha Karrununun 27 ve 72 nci maddeleri uyannca aşağıdaki
kararlar alınmıştır.

l. Vatandaşlanmrzın toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık gruplan bir
araya getiren her türlü etkinliğe v e iftar çadıdarına miisaade edilmeyecektir.

Bu noktada son dönemlerde salgının yayılımrnda ev içi bulaşma oraıırnın yiiksekliği
hususu da göz öni.inde bulundurularak vatandaşlanmrzın iftar veya sahurlarda misalir kabul
etmemeleri konusunda faıkrndalıklanru artıracak faaliyetler ve dulıırulara önem verilecekiir.

2. Diyanet İşleri Başkarılığının duyurusuna uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi
bu yıl da teravih namazlannrn evde kılınmasına devam edilecektir. Öte yandan salgının
oluşturduğu riskin artınlmaması açısındaıı teravih namazı nedeniyle evler başta olmak iizere
çeşitli yerlerde bir araya qelinmesinin vasak olduğu konusu vatarıdaşlanmıza sık s*
duüurulacaktır.

3. Ramazan pidesi ve ekmek satrşı ile ilgili olarak; Ramazan ayı siiresince iftar saati
ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuynıklan ve yoğunluğun oluşturacağı riskin
önlenmesi amacıyla finnlardaki özel sipariş iiretimi de dahil pide ve ekmek ilretimi iftardan 1

saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecektir.
İftaıdan sonra finnlarda iiretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam

edilebileceliir.
4. Ramazarı ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde

oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe ve maske
kurallannın eksiksiz uygulanması başta olmak iizeıe gerekli her tiiılü önlemin alınması
sağlanacaktır.





5. İftar vakitlerinin öncesinde oluşbilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar
saatinin en az3 saai öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu
taşımada kullanılan araç ve sefer sayılann_ın artınlması sağlanacaktır.

6. Ramazan ayı bolunca yoğunlaşan mezarlrk ziyıretlerinin kontrollü olarak
yapılabilmesi için mezarl*lara giriş ve çıkışlar ayn olarak plarılanacak, fiziki mesafe kurah
ve maske kullanrmına ilişkin kontrollere ağrhk verilecektiı.

7. Ramazan ayı öncesinde/siiresince ahşeriş yoğunluğunun artabileceği göz öniinde
bulundıırularak başta market ve pazAI yerleri olmak iizere kalabalıklann oluşabileceği
alarılarda fiziki mesafe koşullarınrn korunması ve maske takılmasına yönelik her tiirlü tedbir
ahnacaklır.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20077 sayı|ı Genelgesinde
b€lttildiği iizere her AVM ve semt pazıın için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısırıın
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullan karan ile ayfl ayn belirlenmesine ve denetimlerin buna
göre gerçekleştirilmesine devam edilecektir.

8. Ramazan ayını fırsat bilerek fah§ fıyat uygulaması yapan fırma/işletmelere yönelik
denetimler arttınlacak ve aykrn durumlarla kaşılaşılması halinde gerekli adli/idari işlemler
ivedilikle yapılacaktır.

9. Ramazan davulculannın büşiş almak adrna evlere ziyaret, kapı zi|i çalmak gibi
bulaş riski oluşturabilecek dawaruşlan önleyebilmek için ramazan davulculannrn faaliyetleri
sonucu alacaklan bahşişlerin tek tek vatandaşlar/lıaneler yerine toplu olarak yerel imkarılarla
sağlanması esas olacaktrr.

10. İçerisinde banndırdığı şefkat ve merhamet duygulanyla birlikte bir sosyal
sorumluluk ayı da olan Ramazan'da toplumsal dayanışma/yardıırıiaşma duygu ve faaliyetleri
en üst seviyeye ulaşmaktadır. Bu doğrultuda Kalmakamlarca ilgili kurıımlar arasında gerekli
koordinasyon sağlanarak dar gelirli vatandaşlarımızın gözetilmesi, başta öksi.ialyetim çocuklar
olmak iizere ihtiyaç sahibi tiim vatandaşlarımrza her tiirlü desteğin verilmesi hususunda azami
ga}Tet gösterilecektir.

11. Hepimizin birbirimize kaışı sorumlu olduğu bu siireçte, salgırun yayılım hızırıın
kontrol altında tutulması ve iilke genelinde giLılfü vaka sayılannıı tekrar düşiirülebilmesi için
alınan tedbir ve belirlenen kurallara toplumun tilın kesimlerince eksiksiz uyulması ve dinamik
denetim modeli çerçevesinde geniş katıhmlı, etkiq planlı ve stiırekli/kesintisiz şekilde denetim
faaliyetlerinin stirdtirülecektir.

Yukarıdaki kararlar ile ilgili uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi
ve mağduriyete neden olunmaması, alınaır kararlara uymayarılara Umumi Hıfzıssıhha
Kaırununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusıı suç teşkil eden
dawanışlara ilişkin Tilrk Ceza Kanununun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatılmasına;

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğnce oy birliği ile karar verilmiştir.

KOMiSYON BAŞKANI
MehmetAli KARATEKELİ

Kaynarca Kaymakam
(imza)



LIYE
Murat KEFLİ
Belediye Başkanı

(imza)

üyı
Necati kııru

serbest Eczacı
(imza)

tryE
Dr.Burak Samet ÇAKIR
İlçe Sağlü Müdiır V.

(imza)

IIYE
Mete Oğuzhan KARAPINAR

Tanm ve Orman Bak.
İlçe Müdtırü

(imzA)

0ı. Burak Samel ÇAXIR
Kaynarca TsM Hekimi
Dfp, Teş, No: 22ti967

3 5 (rA*

Ast, 6;ı,;Jır


