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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 04ll1l2020 çarşamba gi.inü Kaynarca Kaymakamr Mehmet
Ali KARATEKEıİ aaşl<anlıgınaa toplanarak aşağıda isimleri ve imzaları bulunan üyelerden
teşekkül etmiş olup, yazılı olan kaıarlar oybirliği ile almmıştır.
koranavirüs (covidt9) salgınının toplum sağlığ ve kamu diizeni açısından oluşturduğu
riski yönetrne, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığm yayılım tuzını
kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakantığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri,
Sayın Cumhurbaşkanrmızln talimatlan doğrultusunda birçok tedbir karan alınarak
uygulamaya geçirilmiştir.

Bilindiği iizere covidl9 salgınr tüm ülkelerde etkisini göstermeye devam etmekıe ve
vaka sayılannia ciddi artışlar yaşanmaktadır. Özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir
yükselme görİilmekte olup kişiierin toplu olarak bir araya gelmelerini önlemeye yönelik
tirçok avrupa tılkesinde tedbir kararları alınmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
Ülkemizde de içerisinde bulıınduğumuz kontrollü sosyal hayat dönerninin temel
prensipleri olan temizliiq maske ve mesafe kurallannın yanı sıra salgrnrn_ seyri ve. olası
ırı,i", go, önıinde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve
önlemler belirlenmektedir.

Buçerçevede03.11.2020tarihindeSayınCumhurbaşkanımı"rnbaşkanlığında

Bakanhğı,
toplanan cumhurbışkanlığr kabinesinde alman kaıarlar doğrultusunda İçişleri
ve "l2 nci
2,1
tarih ı8O8ğ sayılı yazılan, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun

-n oı.ıı.zozo

maddeleri uyannca aşağıdaki kaıarlar alınmrştır.

"Covid]9 Salgın Yönetimi ue Çahşma Rehberi" ile_ ilgili
Geneıg"elerimizde bieıilıenen kural ve önlemler doğrultusunda yiirİ.itülen denetim
faaliyJtlerinin vatandaşlanmızın kalabalık şkilde bulunabildiği pazaryeri, mark€t, otogar,
iopıi oı"şr- aracı, cadde/sokah park ve bahçeler, alşveriş merkezleri gibi yerlerde
yo'g*ıuş.^r- sağlanması, bu dogrultuda öniimiizdeki 10 giinlük siireçte konu bazlı

1. Sğık Bakanlığı

denetimlere ağırlık verilmesi,

2. Aşağıda belirtilen işyerlerinin 04.||.2020 Çaşamba güniinden itibaren en geç saıt
22:00'de kapanmalannın sağlanması;

_Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalaı hariç olmak üzere lokanta, restoran,
pastane, kafe, kafeterya gibi yeme_içme yerleri (içkililiçkisiz ayrımr olmaksızın),
-Küvehane, kraathane ve çay ocaklan,
-Berber, kuaftir, gilzellik merkezi gibi işyerleri,
-Nika}/ Düğiin salonlan,
-Halı sahalaı ve spor salonlan,
_İntemet kafeler/salonlar ve elektronik o1ıın yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar,
-Tiyatro, sinema ve konser salonlan,
-Yüzme havuzu, hamam, kaphca, sauna vb. yerler,

3.26.08.2020 tarih ve 2020t|l sayllı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu
kurum ve kııruluşlan olmak iizere tiim özel sektör (sanayi tesisleri dahil) kuruluşlannda
uzaktan velveya dönüşiımlü çahşma gibi e§nek çahşma yöntemlerinden azami dizeyde
faydalanrlmasının sağlanması,

Aynca kamu kurum ve kuruluşlan ile özel sektör kuruluşlannln çalışma koşulları göz
dönemlerinin
ontınde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş
İı Pandemi Kurullannda değerlendirilerek il geneli için bir planlamaya gidilmesi,
Mesai/vardiya başlangıç saatlerinin sabah 06:O0,dan itibaren kademeli olarak
07:30başlahlarak ara dinıenmeii aatıiı oımaı< iizere 06:00-15:00, 06:30-15:30, 07:00_16ı00,
geçilmesi,
uygulamalanna
lO:3O, 08:O1_1Z:00, 08:30-17ı30, 09:00-18:00 vb. mesai/vardiya
zorunlu haller dışında
4. vatandaşlarımızın bu siireçte kalabalık ortamlardan uzak durmalan,

kaçınmalan, bu
hane halkı'dışındaki kişilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden
hususlarda bilğlendirici/ 6ilinçlendirici faaliyetlere a.ğırlık verilmesi,
bir aksaklığa
Kararlir hakkında gej<ıi has.usiyetin gösteriierek uygulamada lıerhangi
meydanverilmemesineve-mağdurivetene!91o]tııımİımasına,alınankararlarauymayanlara
idari işlem tesis edilmesine ve
Umumi Hıfzıssıhha Kanununıin ilğili maddeleri gereğince
k;;;;ç teşkil eden dawanişlara"ilişkin Tiirk Ciz. kan,ırrunun l95. maddesi kapsamında
gerekli adli işlemlerin başlatılmasrna,

l593sayılıUmumiHıfzıssıhhaKanunugereğinceoybirliğiilekaraıverilmiştir.
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