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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 01/07/2020 çarşamba giinü Kaynarca Kaymakalı_

Mehmet İli KARATEKELi Başkanlığında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan

üyelerden teşekkül etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır,.Covid-lgsalgınınrngörüldüğüandanitibarensalgınınkamudiizeniaçısından

oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve

sal jrnrnıb:,.ıaş-an- yayrlım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir karan

alınaıak uygulamaya geçirilmiştir.

içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin

genel prensipleri olan Ğmizlik, maske ve mesafe kurallanrun yıını sıra her bir faaliyet

iı-vii ı,oır, iç;o alrnması gereken önlemler ayn ayn belirlenerek bu kural ve tedbirler

çerçevesinde faaliyetlerin siirdiirülmesi sağlanınaktadır,

Buamaçlaberber/kuaftir/güzellikmerkezi,alışverişmerkezleri,ticaritaksiler,
pızar yerleri, sosyete pazarlan, şehiriçi ve şehirlerarası toplu u!aşım, camiler,

İotınta, restoran, kafİ, kahvehane, luraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay

bıhçesi, sahil bantlan, part</piknik alantan vb, yerler, dernek lokalleri, yüzme

hıvuzu, hanarn, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri, düğün ve nikah yapılan

yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri ile sinema, tiyatro ve diğer

lnıttr"ı aktivite yerlerinin faaliyetlerinde uymalan gereken kurallar ve alrnması

gereken önlemler belirlenerek Genelgelerimizle tiim valiliklerimize gönderilmiştir,

Hayatınheralanıiçingeçerliolantemizlik,maskevemesafekurallarıİxnyanrsıra
her faaiiyet aı*rrru yon"iik belirlenen kural ve esaslara gerek işletmeler _gerekse
vatandaşianmız tarafından riayet edilmesi salgınla mücadele açısından büyük önem

taşımaktadır.

Bu çerçevede;
l. yüarıda belirtilen işyerleri ile mekanların dıizenli olarak denetlenmesi,

2. Denetim planlamasının her bir işyeri ya da mekinın ayda en az bir kez

denetlenecek şekilde yapılması,
O"o.tl- ekiplerinin t ".İl. 

lş kolu ya da mekdnrn uzmanlık bilgisi göz önünde 
. ...

bulundurularak ilgili kamu Lu.r-r. kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe
.udtırıuırı".i vb.) ili meslek odalannın temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesi,

l.Gereksiz mükerrerliğin ve koordinasyonsuzluğun önlenmesi amacıy_la,

covid_l9 tedbirleri kapsamında denetimlerin üçüncü maddede belirtilen

denetim ekiplerince ue ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde

gerçekleştirilmesi,

2. Özellikle akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşan ve eğlence

mekAnlarına dönüşebilecek yeme içme yerleri ile işin doğası gereği günün belli

saatlerinde yoğunlul yuşunun işletmeler ile toplu taşıma araçlarında yoğunluk

saatlerinde denetimlerin arttırılması,



3. Vatandaşların kurallara uymayan işletırıeleri 155, 156 ve 112 numaralannı

arayarak ihbar idebileceklerine yönelik bilgilendirilmeleri, buna ilişkin anonsların

yuİrlınu.rnrn sağlarıması, aynca bu kapsamda yapılacak ihbarlara gecikmeksizin

müdüale edilmesi,

1593 sayılı umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birligi ile karara bağlanmlştır
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