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İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 0310612020 çarşamba giinü Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali
KARATEKELİ Başkanlığmda toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bu|unan üyelerden
teşekkiil etmiş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştr.
Koronavirüs salgını ile mücadelede gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma
hrzrnrn azalması, vaka artış luanın düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler
doğultusunda kontrollü sosyal hayat stirecine geçilmiş, Sayın Cumhurbaşkanımızın

Başkanlığında 28.05.2020 tarihinde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Bilim
Kıırulunun önerileri doğrultusrında kapatılan ve/veya faaliyetleri kısıtlanan işletmelerin
faaliyetlerine başlayabileceği karaılaştırılmıştır.
Bu kapsamda;
1- İlçemizde bulunan Serbest Eczanelerin hafta
l8.30 arasında hizmet vermesine,

içi ve Cumartesi giinleri saat 08.30

2- Daha önce çalışma saatleri krsltlanan İıimizdeki Kuyumcular ve Döviz

-

büroları

01.06.2020 tarihi itibari ile normal çalışma diizenine geçmesine

3_ Daha önce 01.06.2020 tarihıi 42 nolu hrfzıssıha kararı ilen alınan ilçe meclis

toplantılan için alınan önlemlere aşağıdaki önlemlerin ek-lenmesi,
a. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-l9
kapsammda alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı
ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulmasr gereken kurallar) asılması
b. Meclis toplantllannın yapılacağı yerlerin/binalann girişlerinde kişilerin ateşleri
ölçülmesi, 38 dereceden yfüsek ateş ölçiimlerinde, kişiler içeriye alınmayarak
tıbbi maske ile sağlık kuruluşına başıurmasının sağlanması
c. Meclis toplanhlannın yapılacağı .. binalann ve meclis toplantı salonlannın
dezenfeksiyonunun sağlanması ve Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her
toplantıdan önce bu işlemin mutlaka yapılması
4_ Lokanta ve restoranlann 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini
sonlandırmalan esas olmak|a beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve
servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları
çerçevesinde faaliyetlerini 24.00 de kadar siirdiirebilmelerine,
5- İlçemizde faaliyet gösteren özel halk otobüslerinin koltuk sayısı kadar yolcu almasına"
ayakta yolcu almamasına ve bakanlığın yayınladığı covid-l9 salgın yönetimi ve
çalışma rehberinde ilgili bölilmdeki önlemlerin alınmasrna,
6- Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci
maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, ayknhğın durumuna göre Kanunun
ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin
Ti.irk Ceza Kanrınunun l95 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılması tedbirlerinin uygulanmasına

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.

KoMisYoN BA

Mehmet

Ali KARATEKELI

Kaymakam
(imza)

üyB

Murat I(EFLİ
Belediye Başkanı
(imza)

üyn

Necati KUMRU
serbest Eczacı
(imza)

üyn

Dr. Yunus E-mIe SAĞLAM
İlçe Sağlık Müdür V.
(imza)

Raportör

HıztTUNÇ

Çev. Sağ. Tek.
(imza)

üyB

Mete Oğuzhan KARAPINAR
Tarrm ve Orman Bak.
İlçe Müdürü
(imza)

