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iı,çB rrrr, ZISSIHHA KOMiS YON KARARI
ilçe Hıaıssüha Komisyonu 0111212020 salı giınü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığnda toplanmıştır.
oluşturduğu riski yönetme, sosyil izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın

yuyı- ıirr.

kontroı aıtında iutma amacıyl4 içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal
iıayat döneminin temel prensipleri oları temizli! maske ve mesafe kurallannrn yanl slra
ve
hayatın her alanııa yonilik ululması gereken kurallar v_e önlemler; Sağlık Bakanlığı
talimatlan
koronavirüs Bilim kurulunun önerileri, sayın cumhurbaşkanımrzln
doğrultusunda belirlenerek uygulaıııaya geçirilmektedir,
ve
Gelinen aşamada son dönemde koronavirüs salgrnrnın yayılımında tüm Dünya,da
ö*İiikı. Ar-pa,da hızh bir artış yaşandığı ve ülkemizde de vaka ve hasta sayılannda
yükseliş görüldüğii kamuoyunun malumudw.

toplanan
Bu çerçevede 3o.|1,2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanlmızln başkanlığında
Kabinesinde alınan iararlar doğrultusunda; içişleri Bakanlığınrn
27 ve 72 nci
30.|1.2o2o tarih ve 20077 sayılı yazılan ile Umumi Hifzıssıhha Kanununun
maddeleri uyannca aşağıdaki kararlar alııımıştır,

cJfiiitl"ı,ğı

geçerli olacak
Yeni bir karar alınrncaya kadar Ol., ..2020 Salı giinü saat 21.00'den itibaren
şekilde;
durdurulması,
I . Yi.izme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparklann faaliyetlerinin

g"rv-, ıaaı" ve milli

piyango bayiıerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece

kupon/ganyan yatınna işleminin yapılabilmesine,

Kurul Kararımızla belirlenmiş
.oüe" çıkma serbestisi olarak beiirlenen saatler içerisinde (10.00_13.00, 13.00_16,00
"ıu,,
içi toplu ulaşım araçlannı (otobüs, minibtıs, dolmuş vb.) kullanmalannın
saatleri aıisl)
2. 65 yaş ve iizeri ile 20 yaş altı y461d6ş|3161zln daha önceki

şehir
kısrtlanmasrna,

ilgili mahalli
3 . Şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azalıılması amacıyla
gerektiğinde
İanı;lİ"r." i".&li tedüirıerin alııımasi 1sefer sayısrnın artırılırrası, denetim vb.),
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhlıa Kurullarınca ek tedbirler alnmasına,
4. Cenaze namazlarınrn vefat edenleriır yakırılan dahil en fazla 30 kişi ile kılınması, Nikahlar
ve nikah merasimi şeklindeki düğiiıılerin de gelin ve damadııı 1'akınları dahil en fazla 30 kiŞi
ile diDenlenmesine,
5. kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu siiıreçte
göz
vatandaşlarımrzın evlerde misafii kabultıniın salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığr
öniine ahndığında;
_Evlerde güi, mevlid, taziye, 1,ılbaşı kuılaması veya buna benzer insanlann bir araya
gelmesine neden olan etkinlik ve bulııiıııaların yasaklanmasııra,
i;. coria 19 pozitif vaka görülen hajınısız ev, apartman ve belli girişi olan site vb. yerlere
dışarıdan ziyaretlerin zaruri hizır,ıetler hariç krsıtlanmasına,

b). Filyasyon ekipleri tarafından pozitif vaka olan haneye gidildiğinde Ek te görseli sunulan
bilgi notunun hane, apartn]an girişi veya site girişlerine yapıştırılmasına,

c).-yapıştınlan bilgi notunun izolısyon süresince sökülmesiniıı yasak olduğunun bilinmesine,
4ı. ıaunaı" denetiİı ekiplerince yapılan izolasyon denetimlerinde bilgi notunun kontroliiniin
de yapılmasına
-Yine yukandaki sebeplerle bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun
vatandaşlanmıza hairlatılmasına.
6. Her

AVM ve

semt pazarı

a.,ı,ıı anda kabul edilebilecek müşteri

için

sayısının İlçe Umumi

Hıfzıssıhha Kurullan kararı |t9 xr :-ı ı.: rı belirlenmesine,
-Aynca AVM'lerde ve selııt lıazarlarıııda daha önc_eki_ Kurul kararlarımızla belirlenen
nıfuıı*rıa.- tedbirleri takip etnrekle sorumlu AVM Covidl9 sorumlusu ve pazaryeri
ytlneticilerl ile zabıtalkolluk birinıleriyle denetimleri]ı eksiksiz yaprlmasına
getirilmesi ve
girişte çalışanlar ve müjteriler için HEş kodu zorunluluğunun
go.tıi ,"röı^.u yupiıarttun sonra herhangi bir olumsuzlııga İastlanmayan çalışan veya
,tlşt.rir,n aVl.,l'ye kabul edilnıcsinin sağlanmasına"

:rrüı...

,_lcı,ek g(iriilıııesi durrımunclı ]:ılabalık cadde ve meydanlara
7 . İlçe tllfzıssıhha Kunıllırıı,ıcı
:,|, k,şi ."r,r,n,n (ınelrekgc ,,,e alan büyiiklüğii göz öniinde
anda bıılıınabilı
tedbiı,, ,ı ile diğer önlemlerin eksiksiz
bulundurularak) belirleıınıesi. t,,, ,, iılşı,in gerekli fiziki
alınmasına,

fiil;.1i"d

8-Anasırufı ve anaokul ları nın faa

l i

1,etl eri

ne ara verilmesine,

hei,inıi gözetiminde, mevcut iş
9-50 (elli) ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde; işyeri
,: ı,ir
personel tarafından salgın
gtırajici"^r-ı,vel,a l-,,ı,!ıııııııı,,,,, rı,r.rırıdı görevlendirilt,i,,
,, ,liilr]e dL,netleıını!,sine,
Iedbirlerinin uygulanıısı ııı ıı

sıkı

Uygulamadaherhangibiraksakll;:ıırrel.daırr,erilm.en-ıesiveırlltjJuriyeten€denolunmaması,idari
ilgili maddeleri .gereğince
alınan kaıarlara uymayarılara Unıtııııi fıfzıssılüa Kanunlınun
Tiırk Ceza Kaııununun l95
ilişkin
.ur],.şl,il eclen davranışlara
şİ..;* Jl.".i. .." l.nnur,
ile karar
llci muaOesi 1593 sayılı Unıunıi llıtZıssılıha Kanunu gereğince oy birliği
verilmiştir.
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Kayırıakam
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Murat KEFLİ
Belediye Başkanı
(imza)
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Dr. Bıırak Sanıet ÇAKIR
İIçe Sağlık Müdür V.
(imza)
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Mete Oğuzhan KARAPINAR
Tanm ve Orman Bak.
İlçe Müdilrü
(imza)
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Necati Kuru
serbest Eczacı
(imza)
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