
KARARNO :86
KARAR TARİHi:|9 l l0 12020

IsSIHHA KoMiSYON KARARI

l / t ıU 7 Konu 7 Den
19 Ekim Pazartesi giinünden itibaren öniimiizdeki 7 gün bolunca aşağıda belirtilen 7

ayrt konuda tiim il ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama

Ve ulamanm e üm sinde en üst sevı ede icra edilmesi

İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu |gl10l2020 pazartesi gtinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet

Ali KA'RATEKELİ Başkanlığında toplanarak aşağda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden

teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alrnmıştr,' 
roronarirııs salgınının etkileri ve vaka artışlan tiim Diinyada halen devam etsnekte

olup özellikle Avrupa ttasmda salgının seyrinde bir _ytıkselme 
yaşandığı, birç9k {vrupa

uiti*i"a. kişilerin ioplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı

görülmektedir." Ülkemizde de koranavirüs salgınmın toplum sağlığı ve kamu diizenı

açısındanoluşturduğuriskiyönetrne,sosyalizolasyonutemin,fizikimesafeyikorumave
ırltuırg,1 yuyrl * 

-ırrrn 
kontroı aıtinda tutma amacryla içerisinde bulunduğumuz kontrollü

,o.va 
"ır"y.'ut atıneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallannın yanı

;;;ıgfi; ,"y.l ,. olası riskler 96z öniinde bulundurulaıak hayatın her alanrna yönelik

.yrı..i, g"*nJn ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir. 
.-' 

rorJouuirtiu salgınıyla mücadelede gelinen aşamanrn Sağlık Bakanlığı ile birlikte

değerlendirilmesi ,e §ayin Cumhurbaşkarimıan talimatları iizerine içişleri Bakanlığının

18.10.2020 rrnh'Ülı74*yı,y-ı*veUmumiHıfzıssıhhaKanrınunun27ve72nci
maddeleri uyarınca aşağdaki kararlar alnmrştır,

AÇIKLAMAT
Umuma açık istirahat ve eğlence yer

olmak tizere kafe, restorarı gibi yeme içme

rnek6nlan

lerİ baştaPAZARTE19

Şehir içi ve şehirler arası
yapılan her tiirlü toplu ul

yolcu taşlmacılığı
aşım araçlan (okul

servisleri dahil) ile havalimanı./garlotogar
bi ler

M SALI20E

Organize sanayi bölgeleri başta o

toplu işçİ çalıştınlan fabrİk4 İşletme vb
lmak iizere

er ile nel servisleri

ÇARŞAMBA2lE

Tanılı ya da temaslr olması ned
na tabi tutulan

eniyle
izolas iler

PERŞEMBE,rE

AVM'ler, cami ve mescitler, halı
sahalar/ tesisleri

CUMA23E

VatandaşlaIımızın kalabalıklar
bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde,

sokak, park ve bahçeler, piknik alanlan,

halinde

leri, sahiller vb.

cUMARTEs24

Berber/kuafiir/giizellik merkezl
kafe/salon ve elektronik o

eri_ intemet
erleri. dü un

PAzAR25E



velveya nikeh salonlan, lunapark/tematik
klar

Etkinliğivegöriıniıİlüğüeniistseviyedeolacakşekildeplanlanacakveuygulan.acak
denetim faaliy"etıeriıiae, den"tTm ekiplerinin her bir iş. kolu va da mek6,rıın uzmanlık bilgisi

göz öni1nde bulundurularak il;iit ffi;ü- ve ı«uruıuşıan jı.olluk, yerel.yönetimler, it/ilçe

i.tıoı;"ııitı.ı vb.), koy/mahafi" ,Jtu.ı-, ile meslek odalannın temsilcilerinden oluşacak

şekilde belirlenmesi esastrr.

2. Anons ve Duyuruların Etkinliği;
Gerek belediyel..i", k;ıı"k ;;ii..n ,e.li. d"yr., sistemleri ile camilerden yapılan

anonslar, gerekse diğer il"tiş;;;;;rla (televizyon,.radyo, gazete, sosyal medya gibi)

yapılan paylaşıml- ,onu.*İu *'*a"şİ*İ,,1n. ö)e]tikle masle kullarıma konusundaki

telkin veya çağnlara on"rı,liçtıJ"-i-ü "ttiı.ı"ı 
değerlendirilmektedir, Maske kullanımı

konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasınrn yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda

da duyarlılığın arttınlması gerekmektedir, ü^_ı^_ı^ .,^;itıhı aornalann ar'
Havalann soğumaya U"ş-İ",*,vl" birlikte. kapalı alanlarda yoğunlaşmalann a(acağı

öngörüldüğ{inde nrıı.i İn.rurl*liuı,r,in ı.,uvuun her alanında ve tiim mekAnlarda uyulması

sereken bir kural olduğu. *;Ö-;İ;# tuıub"ı,ı. şekilde toplarulmaslnn halk sağlığı

icısından risk oluşturdugu ";i;;ai;;rı."i" 
sik.sık havalandınlması gerektiği hususlanrun

;:İiffiiil^;;;,il r;;İuşi*.,_ t ut,ıatılması büviik önem taşımaktadır,

Bu amaçla aşağıdaki öil;ffi"yüanda.belirtıien vasıtalarla belirli aralıklarla,

camilerden ise öğle ve yatsl ;;az,ndan sonra-a,,ons edilmesi sağlanacakür,

!:{i;::x;::İtr:;;,#?re, ıemizıik ve mesofe kuraııarına uyma konusunda çok

dikkatli olmalıyıı

';::;!:,l:Jr;,tr';'İ,:;'#:rt"*"^if:!#İ#;rİ!i!;!;':;'#,;::"i:,;İ:İ:nh,pı^iz
arttğ alanlarda Jiziki meso

bir b irimize karşı s or uml uy u
"" "-'-'S. İ..".lı Bildiriminin Önemi;

Salgınla mucadele#,_tJıiJlsurlarından.birisi olan "filyasyon" çalışmalannın

sağlıktı bir şeklde vtiruttileiıır".ri ıc" tanı konulmuş vatandaşlarımrzın yakın dönemde

teiaslı oldukla. tişıı., t utir"niT." aJc. biıgivi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem

*,rto,],oonemlerde 
temaslı bildirim oranlannda. diışüş,olduğu, birinci derece yakınlar

d,ş,"d.;;;;İ;;lal-ri.lna, isteksizlik yaşandığı görülmektedir,

salgının yayılımırun ffi;;.si;;;ıu,i c*iaıs tanısı konulan kişilerin gerçeğe

avkın. eksik, yanıltıcı b";#;;;; ll,p-lt- ,al,n"i .durumunda 
Umumi Hıfzıssıhha

(**** ilgili maddeleri ,",Ö;; lJjİsl:T_İ"i, edilmesi ve konusu suç teşkil eden

davraruslaıa ilişkin Tiirk CL- "r**** 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli

Şl".lŞo Uuşlut,lması mutlaka sağlarıacaktır,

4. Şehir İçi Toptu Ulaşım HES Entegrasyonu; 
__

2g.Og.2020 tariıııi lçi;i;;"J;;rffiıgesi iıe, her tiirlü şehir içi toPlu ulaŞım

aracıvla (otobtts, körııklü *"ilr';;;;p;'il ."vıri ı"ra", i.rılarulmak iizere kişiye özel hale

setirilmiş elektronik/akıllı ,.;"h", ffi;İ;İ;rrü;.i ıı. sugırt Bakanlığı Hayat Eve Sığar (FIES)

i;H;;inoa g,eretıı il;;*ff; sağlanması konusunda gerekli karar alınmıştı,



Bunarağmenbaştabüytıkşehirlerolmakii.zerebazıbelediyelerceSağhkBakarılı$ile
HES entegrasyonu sağl;;;;; lo",]it ealuma|an1 yeterince hızh yiırütiilmediği,

"ygrlr."aİ 
t.İ, hususlİda tereddütler yaşandığı görülmektedir,

Şehir içi toplu ulaşım sisterrı]eri İlj HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel

usul ve esaslara dair t tıttımı"r Ekl, ile belirtilin çerçevede yürütülmeli ve gerekli

entegrasyonlar bir an ewel sağlarımalıdır,

Diğer yandan;
5. 02 Kasım 2020 Pazartesi gtiniinden itibaren ilçemizde ttim Kamu Kurumlanna ve

düğiinlere HES kodu ile giriş yapılacaktır,

6. ilçemizde uuı*-'ı.İr-tnane, kafe vb. gibi eğlence yerlerinin kaPanıŞ saati 02

r*,. jÖZO'tarlni itibari ile saat 24:00 olarak uygulanacaktır,

7. Mahalle denetim .irpı"i"* ı.pılai izolasyon denetimlerinin;her gün değişik

saatlerde ve aynı ua."." ğİii' ffi. itİ ru.ı.ı, zamarıda denetim şeklinde YaPılması

.,u'-tılT", 
denetimlerinde iş yerinin özelliğine göre giindiiz mesai saatlerinin dışında da

etkin ilenetim yapılınası sağlanacailır,
9. Salgnda g.lln n lİİuja; sağlık personeli tarafindan yii,rütülen filyasyon

çalışmalanna destek amacı #;d;j" "İ;yJ.kan1,k * Toplum Sağlığı Merkezimiz

koordinesinde aruç plu,lamus, ;"r,l* ;;;;estek başta yerel yönetimler olmak i,izere tiim

Kamu Kurumlarınca sağlanacaktır,

Konu hakliında gerekli hassasiyetin.gösterilerek uygulamada 1erlıale| !l,§f,ğ"
mevdan verilmemesine ve ,"aj"İv"'İ, *a:l "]"ınTİlİ4 

alınan kararlara uymayanlaıa

Umumi Hıfzıssühu r**u,*in ıığli maddeleri gereğ.ince idari işlem tesis edilmesine ve

konusu suç teşkil eden d"r*öil;"iiir'kt"-ili, cZ_ "iun*** i95. maddesi kapsamında

eerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
l593 saylı Umumi H,#,İ*,l,? r-unu gereğince oy birliği ile karaı verilmiştir,
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