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iı, E HIFZISS IHHA KoMISYo N KARARI

İlçe Hıfzıssüha Komisyonu 13108/2020 Peşembe giinü Kaynarca Kaymakamr Mehmet

Aıi KA[AiEKEii Başkanligında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden

teşekkiil etrniş olup, yazılı oları karaılar oybirliği ile ahnmıştır,**--b;;; 
o#yu ç**uı. ttıttıo atıoyuyietkisi altına alan Covidl9 salgmının, kamu

dtızenininbirparç*,oıu,ı.u,n,.ugı,g.uç"-a-.oluşturduğuriskiyönetmekamacıylaSağlık
İft; r" froionurl.ıı, siıi.-C*iıun* önerileri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan

;"E İ;;;İgtiuıe kadar birçok tedbir karan alınmrş ve uygulamaya geçirilmiştir.

DiııııyaSağl*ÖrgütirtarafindankiİıeselbirsalgınolarakilarıedilenKoronavirüs
(Covidl9) salgınının vuvrırn*,rillng"ioı.ut u.u.,yıa İğişıe.l Bakanlığınm ilgili genelgeleri

iıiÇ". .i.[E ı.", tesisıeı ve saloilannda ta!ım ve temas halindeki sporlar, müsabakalar,

eğlence amaçlı maçlar (futbol,İ*t"'''U"L,"l"ytol, tekv€rıdo, cy:ş,k,ut: vb 
) 

veya_!_?lerin

birbirleriyle yakın temasınr g.*ı.rii"" 
",io""-anlara 

ilişkin gJtirilen kısıtlamalann geçici bir

silıeliginJ devam etmesi karaılaştınlmıştı,

İçerisindebulunduğumuzkontrollüsosyalhayatdönemindeisesalgınlamücadelenin
genel prensipleri oıan te.irlıı.]n;k;;;.J" kuruıl*n,n vanr sıra her bir faaliyet alanı/iş

kolu için alınması g.r"t"n oı'Jnı". uy., uy" belirlenerek işletmelerin tekrar faaliyete

geçmeleri sağlaıımaktadır.

Bu kapsamda;

Sağl* Bakanlığııxn uygun görüşü, İçişleri Bakanlığırun 12,08,2020_tarih E,l3079

.uvı, v]iiJ., u-. ii-ıoJr..ı K;,;*,; ı,ırc maaaesl ile Umumi Hıfzıssüha Kanununun 27

ve ZZ nci maaaeleri uyannca aşağdaki kararlar alınmr$ır,

1.Halısahatesislerinin;işletmecileri,çalışanlan,mi§terileriilehernesebepleolursaolsun
buralarda bulunarı kişilerin .ş"ğJ-Liıi.ı"i"" t*ıı*_ ," alınması gereken tedbirlere uymak

t"vaıiÜ İnİİOİO tarlrıinaen İtitaren faaliyet gösterebilmelerine

2. Hılı Saha Tesislerine Y6nelik Tedbirler:

- Sağlık Bakanlığı tarafından hazrrlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin '§poı

Salonları ve Spor ııer*ezıİrıııde- jlınması- Gereken Önlemler " başlığında belirlenen

tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanması, t__ _.^ ı^_ ,

- Covidl9 salgınına tarşr'uT*"ut teatnerin uygulanmasndan sorumlu ve denetim

"ki;i";;i; 
-iı.tİşı. 

içind. oiacagı ışıetmenin i(oron"virüs sorumlusu/sorumlulan

görevlendirilnesi,
]i".i." gi."r, her mi§terinin IIES kodu ile giriş yapması, görevli bir personel marifetiyle

"ıİ"y"r-e-r" srğ." .o6iı uygrıu*ası tızerinden muşterlıerın rres kodlannın sorgulanması ve

,ygrlu.-,, o-nay verdiği kişilere tesislerin kullandınlması,

- Tesise ghen herkesin ıteş ;lçilmlerinin yapıtnası, ateşi 38 derecenin iizerinde olanlann

'".lrl"." 
ğirişi* iri., ,".il.".ol ve en yakİn İağlık kuruluşıma yönlendirilmeleri,



- Tesislere nıskesiz müşteri/çılşın alrnmaması, antıenman ve maç haricinde maskenin

kesintisiz küanılması §95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır),
_ i".ırı".a"n kişi sayısının kapıtı alanlır için 6 metrekareye bir k§i düşecek şekilde

smırlandınlması ve buna ilişkin bilginin tesis girişine asılması,
_ Tesislere misaiir veya izıeyıci-l«Jbuı edilınimesi, 18 yaş alt çocuklarla birlikte en faz]abi

*lirinln .*t" tatma toşuıolıa tesise alınması ve veliler arasrnda eı az 2 metre fiziki

mesafe bulunacak şekilde oturma diizeni oluşturulması,

- Tesislerde bulunan §oyunma odası/kıbini, duş ve sauna ılanlannm kapah tutulnası,

mi§terilerin kullaıumına miisaade edilmemesi,

i;"; il;ircı"rt damlacık ç;;;;; hızn artırüğı içinlesislerde müşteriler ile çalışanlann

yakın temasrnrn azaltılması,-';tre;; ,e .İçıuı dışında müşteriler arasında fıziki

mesafenin en az 2 metre olarak uygulanması,

- Tesislere miişterilerin randevu ile kabul edilmesi,

- Tesislerin giriş ve çrl.ş vOİİuİlol" birbiriyle ça§mayıcak şekilde farklı, y6nlerde

dilzenlenmesi, kalabalıklann oıuşrn*,n, onlemek amacıyla tesisin dıŞ kapısınakontrolsiz

;ffi ."g.lİ;;"ye ytinelik uyan İe,t,a" konulması, engelleyici mekanizırıakurulması,

-Spor yaralanmas, ar-.*Oİİr"lro- etrat nda oluşhusİ mütemel kalabalıklann oluşması

ve vakın terrıasın engellenmesi,
ıJ.fiüııtşi#zöilrır,tedbirleri kapsamrnda temizlik, maske, mesafe tedbirleri ile

;;;İ";nİ;ası gereken kurallan içeren afişlerin asılması,

- Müşterilerin giriş/çıkış .-l'İ"i^n l,uvaedilmİsi ve en üz 14 gün süreyle bu kayıtlann

]T.ffi#İ *'nrinde ve içinde yeterli sayıda ve Tk*d" :] 
antiseptiği bulundurulması,

-Tesislerde su ve sabuna erişimin kolay olması ve tek 
-kuİlanınılık 

k6ğıt havlular

|tH*Hjlİik sözıeşmeıerine CovIDl9 tedbir/kuraııan ve rezerv:§yon prosediirıeri iıe

ilsili aç ıklamal ann eklenmesi,
]*r);T.T;;i;;;i,ğ; nedeniyle risk grubundı yer alan vatandaşlara tesislerin

kullandınlmaması,
- Tesis biinyesinde bulunan kafe tarzı yeme içme bölümlerinin Sağlık Bakanlığının

n"rt".*, r"İ-ta Kafe çallma rehberine göre.hi"met vermelerinin sağlanması,

- Tesislerin giriş ,e ç,r,ş"Ja;Üİİ "" 
İapaklı çOp kutusu konulması ve diizenli olarak

bosaltılması,
l",ii*,#r,ı."o aralanndaki dinlenme molalan dışmda tesislerde müşterilerin

beklemesine kesintikle izin verilmenesi,
_Tesislerde ortak kullanım amıcıyta gazete, dergi vb,.bulundurulmama§ı,

_ Nakit ödeme y.rln. t..Jiili-'i;;;, 
,oa.J" 

tuı"p edilmesi, ödeme terminallerinde

do^.*:ulan yilreyĞ.in YoZO'lil, dkol ile temidenmesi,

- Halı saha tesisi içinde U"İ*", "İ"l,Jsağhk 
bakanüığıru.n "Ofis 

^y, 
B.To Sisteminde

rJ]y.i-Ğort"*n Tiim iiı"un"ı".o" Alınm]ası Gereken Önlemler" rehberine uygun

çalışılması,

3. Tesislerin Temizlenmesine,
YönelikTedbirler:

Dezenfeksiyonuna ve llavalandırılmasına

Tesislerin temizliklerinin her gün dıizenli otarak yapılması, sık kullanılan alan ve

malzemelerin daha temizlenmesi,



5. Müşterilere Ydnelik Tedbirler:

- Hah sahalardan faydalanmak isteyen herkesin

kodu almaları,
-fi;; İesislerine maske ile gelneleri

çıkırmımalın,

zorunlu olarak "Hayat Eve Sığar (HES)"

v e antrenman/maç dışında maskeyi

- Tesislerin yer ve ytizeylerin temizliğinde nemli silmepaspaslamanrn tercih edilmesi,toz

çıkaıan firça ile süpilnne işlemlerinden kaçınrlması, 
_

_ Tesislerin temidiğinde k"J k;ıı.", telefon ahizeleri, masa yiizeyleri, el._ve vücudun slk

a"eJiii-loitiı.rı"gıuı .* o"ı."i"lan yİİzeylerin tem_iz^liğine dikkat edilmesi, buamaçl4

.r"*i",.rj"rıu teıiizlik sonrası dezenfİksiyon için V100 sulandınlmış (5 litresuYa Yanm

küçtik çay bardağl) ç*uşr, ,Ş aa9dy,* tipolıo.itc* No: 768l529)kullanrlması, tuvalet

dezenfekiyonu için 1/10 iulandınlmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No:

7681 529)kullanılmas1
- Yazar kasa bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeylerinin 7o?0'lik alkolle

sitinerek dezenfeksiyonun sağlanması,
_ Temizlik bezlerinin rru_rrir'"i"ril" göre aynlmasl.ve her kullanrm sonrası uygun şekilde

temizlenmesi, ykanabilen, 
"t 

r..t ıi_rı.i teınizlik malzemelerinin en az 60 oC,de

],hl]Tff,;"nrr.nın her maç bitiminde %70,Iik alkolle silinerek dezenfeksiyon edilmesinin

]THilT,}" el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afışlerin asrlmasl ve siirekli srvı sabun

|*§j$ç;rfilitreli hava akrmı ile çahşan el kurutma cihazları dışında el kurutma

cihazlarınrn kullanılmaması,
: ffiİl.rd;kt su ,e sab"nlır,o fotoselli olınalarının_ sağlanması,

_ Temİzlik yıpao p.*oo.ıiitit#.".'ı.. ,. .iJ*.n kul,ianmasının sağlanması, kullarulan

maske ve eldivenlerini çrkJr;;;;;sııııa atılması ve ellerin en az 20 saniye boyunca su

:'r:İ*X'*,ffiH:İ"ffi,lffi H*,v9sağ|[.|1|a|^ığıtarafındanhazırıanan"saıgınn
Yönetimi ve Çalışma R"hbJ Ü;;;, Ju,;'tOVl» 19-Kapsamında Klima/iklimlendirme

İi.İ'".'l.İ"a" elınacak önlemler"e uygun hareket edilrnesi,

;;;İ;;;L;"İı bolünlerinin sık sık havalandınlması,

4. Çal§ın Perİonele Y6nelik Tedbirler:

- Halı sahalarda çalışan tilm personelin "Hayat Eve Srğar (HES)" kodu alması, Çalışan

oersonelin CoVıuıs, un uuiaşi; yollan ve to-runnıa onleiıleri hususunda bilgilendirilmesi,
._Ateş, 

oksiırtik, ur.* "t ",fij.#'t io,silQiftiler s,österen veya CoVtDl9 vakası

temaslısı olan çalışarılann,#i ;;;";;j"J. sağlık kurum-una yönlendirilmesi,

- Çalışan personelin 'ü,üJ;#;İ;; 
,yg"" ;Pq mıske takmasının, maske nemlendikçe

ya da kirlendikç. a"eiştiriüil"];i,;; ;;k. değiştirilmesinde el antiseptiği kullanmasının

tnjHT}*".lin et hijyeninedikkat etrnesinin sağlanması. ellerin en az 20 saniye boüunca

su ve sabunla yrt_.u.,, 
"rJ"ö-J** -"ır."aĞ, 

du_mıarda alkol bazlı el antiseptiği

Yi'ffitriiİ.ffİlffi*i,u",*"u a eıı a:ı 1 metreıik ıiziki mesıfeye dikkat etmelerinin

.u!l*-*r r" .askesiz bulunmamalannın sağlanınası,



-Ateş, öksİıriik, burun akıntısı, solunum sıkntısı gibi belirtileri olan, CoVIDl9 vakasr veya

temaslısı oıanlann tesislere alınmaması, tıbbi maske takılarak sağhk kurumlarına

yönlendirilmeleri,
- Milşterilerin rındevu sıatlerine uymasınrn sağanması,
_ İrıtı$erııerin tesis içerisinde her alanda diğer kişilerle 2 metre fıziki mesafeye uymalannrn

sağlanması,
- Tesiste uyulması gereken kurallan içeren bilgilendirmelerin okunmısı,
_ k§iset hıvlu kuıanılması, havlulann işletıne tarafından karşllanması halinde poşetli veya

görevli personel tarafindan verilmesi,
_Tesise li.dikten sonra ellerin ykanması ya da el antiseptiği kullanılması,
_i..i. Ğ*iri"a" zorunluluk oı.ud,kçu 

-ytızeylere 
doiunulmaması, dokunulduğunda ise el

antiseptiğ kullanılması,
- Spoİ sırasında ellerin yiize değdirilmemesi, 

_

_ııli ,i*rrnau ,e sonrasında kucaklaşma/sanlma vb. yıkın temısta bulunulmaması,

6. İvılçe umumi Hıfzıssüha kurullan kararlan doğrultusunda faaliyete başlayacak

hılısahalarm hıftada en az bir kez denettenmesinin sağlanması,

Yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlara Uınumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci

maddesi gereğince idari pa.a cezas, ",il,*,in", 
aykrnlığn durumuna göre Kanıınun ilgili

maddeleri gereğince hı.* yupı.*.a konusu suç ieşkil eden davranışlara ilişkin Tiirk ceza

İ<-**rİ İS5 incl maaaesi tapsamrnda gerekli adli işlemlerin başlatılmasın4

1593sayhUmumiHıfzıssıhhaKanunugereğinceoybirliğiilekararverilmiştir.

üyr
Murat I(EFLI

Belediye Başkaıu
(imza)

KoMisYoN BAŞKANI 
.

Mehmet Ali KARATEKELI
Kaymakam

(imza)

üyf,
Dr. Yunus-Emre SAĞLAM

İlçe Sağlık Müdiir V.
(iırza)

iryn
Necati Kuru

serbest Eczacı
(imza)

üyn
Mete Oğuzhaıı KARAPINAR

Tanm ve Orman Bak.
İlçe Müdtirü

(|ııızı)

Arl, bıdJr

ı3.0t,(n,o

Dr. AM

D üp o:216599


