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ilçe Hfzssıhha Komisyonu |5l|0l202o perşembe gtinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet
Aıi KARATEKEıİ saşlç3nıİğınaa toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır,
olan
İçerisinde bulundugumuz kontroiltı sosyal hayat döneminin temel prensipleri
için
alanlan
yaşam
ve
temizlik, maske ve ."ruf" k*ull*nın yaıır sra tiim iş kollan
büyiik önem arz
b"ıirıenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başansı açısından

--

etmektedir.

bir arada
Gelinen aşamada belirtilen tiim tedbirlere rağmen özellikle bir çok kişinin
yapılan inceleme ve ziyaretlerde
bulunduğu iş yerlerinde, bazı tedbirlere tam riayet edilmediği
tespit edilmiştir.

Bu nedenle bu hususta uyulması gereken tedbiıler konusunda aşağıdaki

kararlar

alınmışfir.

vardiyası, ÇalıŞtığı
1. Pozitif vaka çıkmasl durumunda fabrika yönetimi tarafından;
talep halinde ivedilikle iI
böliımler, bantlar, aynı servisi kullanan ç"ırş.nı_ listesi

2.

Sağlık Müdiirlüğiine bildirilecektir,
pozitifvaka görülmesi durumunda § yeri hekimi tarafindan gerekli ePidemiYolojik
teşit edilip, İl Saglık Müdilrlüğiine sunulacaktır,
çahşma yapılİrak, yakın temashlaı

3.İşyerinde,kurumyemekhanesiveservislerdemtımktinolduğukadarçalışanlannsabit
oturmasl sağlanacak ve kayıtlan tutulacaktr
uyum iş yeri
4. iş yerinde mola zamannÜ sosyal alanlarda maske ve mesafe kuralına
yetkilisi tarafınd an bizzat takip edilecektir,
diızenlenecektir'
5. Yemek ve mola saatıeri, "araiyıar ve/veya küçfü gruplar halinde
ve molaya çıkması)
(Miiırnkiinse aynı kişilerin aynı vardiyalarda yemek_yemesi
yoğunluğun
6. bzellikle vardiya değişim saatlerinde belirli alanlarda oluşabilecek
engellenmesine yönelik tedbirler alınacaktır,

7.iş-yerlerinde,ambalajlıyemekveambalajlısutİiketimisağlanacak,tekkullanlmhk

8.

l.

kaşık çatal ve baıdak kullanılacaktır,
vb, ortamlan
Farklı Proseslerde çahşan ekiplerin, dinlenme odalan, yemekhane
aynlmasına yönelik tedbirler alınacaiıtır,
bulgusu görüldüğü
ğal,ş.u saatleri içinde, çalışanlardan birinile işCovid
yerine ait araç ile sağlık
durumlaıd4izolasyon tedbirleri ğOzetilerek çahşan
kuruluşuna getirilip götiiriilecektir,

lo.Tiimişyerlerindeyetkilibirpandemiiletişimsorumlusubelirlenerekivedilikleİl
-ı,itıotırıııgü
Bulaşıcl Hastalıklaı Birimine bildirilecektir.
sorumlu
l 1. Hei vardiya için tedürlerin uygulanıp takip edilmesinden
sorumlusu belirlenecektir.
da (sosyal ortamlar
12. Çalışanlarda bulaşın iş yeri ortarnı dışında
gozlemlendigindenişyerleribukonudaçahşanlanruözellikleuyaracaktır.
'İ"
sagııı<

13.

İaşeron işİll".io
sorumluluğundadr.

1ukandaki tedbirlere uyumu

bir

vardiya

vs)

olduğu

ve takibi iş

yerinin

14.

Giyinme soyunma dolaplan tek kişi tarafindan kullanılacak, giyinme soyunma

alanlannda aynı anda kalabalık gruplann oluşması önlenecektir,
yerlere ve açık
15. Kullanılmş maske ,e kişisel koruyucu malzeme atıklannm uygunsrız
alanlara atıİması engellenecek, kapalı çöp kutulannda toplanması sağlanacaktır,

konu hakkrnda gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa

uymayanlara
meydan verilmemesine ve mağduriyeti neden olunmamasrna, alınan kaıarlara
gereğince idari işlem
Umumi Hıfzıssıhha Kanununııi ilgili maddeleri ve ilgili diğer mevzuat
eden davranrşlara ilişkin Tiirk Ceza Kanununun 195,
tesis edilmesine ve konusu,uç
maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4

ğtiı

1593 sayılı umumi Hlfzıssıhha kanunu gereğince oy

birliği ile karar verilmiştir.
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