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iı-,cB HIFZISSIHHA KoMiSyoN KARARI
İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu 29106 /2020 pazartesi günü Kaynarca Kaymakamı Mehmet

Ali KARATEKELİ Başkanlıgında toplanarak aşağıda isimleri ve imzalan bulunan üyelerden
teşekkül etıniş olup, yazılı olan kararlar oybirliği ile alınmıştır.

Covid-l9 salgınınrn görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve
Koronavirüs Bilim Kurulıınun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlan
doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından
oluşturduğu riski yönetrne, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını
kontrol altında tutrrıa amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda Vali ve Kaymakamlann başkanlığında diizenli aralıklarla yapılan
muhtar toplantılan ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantıları ilgi
Genelgemizle iptal edilmiştir.

Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler

doğrultusunda
kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne
alındığında, aşağıdaki usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla 0|.07.2020

tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk
toplantrlannın yeniden başlatılması gerekmektedir.
Bu kapsamda aşağıdaki kararlar alrnmıştır;

l- Diizenlenecek mütar/halk toplantılan sırasında salgınla mücadele kapsamında
alınan tedbirlere eksiksiz uyulması,
2- Toplantılann miirnkiin olduğunca açık havada yapılması; temizlik. maske ve
mesafe kurallanna dikkat edilmesi.
3- Toplantılann kapalı yerlerde yapılmasınrn zorunlu olması halinde Koronavirüs

Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;

- Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınması (her
yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dAhil 4 metrekareye l
kişi düşecek şekilde),

-Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin

ölçülmesi, 38 0C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak
hbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanması,

Katılrmcılarrn toplantı alanına maske ile alınması ve loplantı boyunca
maske kullanması, bu amaçla toplantı mekanlannda yeterli miktarda maske
bulundurulması, Toplani yapılacak ortak kullanım alanlannda mesafeye yönelik
-

yer işaıetlemelerinin yapılması,

- Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde

el

antiseptiği bulundurulması,
- Toplarıtı sürelerinin toplanma .ımacını karşılayacak şekilde mümkiin olduğunca
krsa tutulması, toplantının uzaması durumunda ara verilmesi ve pencereler
açılarak ortam havalandrrmasınm yapılması,
- Toplantı için doğal havalandrrması olan (pencereli) odaların/mekanların
tercih edilmesi,

- Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı

odalarının
havalandırmasının doğal hava sirküasyonunu sağlayacak şekilde diizenlenmesi,
havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri
doğrultusunda yapılması,
- Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmaması,
kullanılmasının zonuılu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından
*COVID- l9
hazırlanan "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"nde yer alan
Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler"e uygun
hareket edilmesi,
- Toptantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs
(COVID-l9) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama,
maske kullanımı ve toplan! yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar)
asılması,
-Toplantı öncesinde ve sonrasrnda kullanılan alanlann temizlenmesi/dezenfekte
edilmesi ve havalandınlması,
- Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı
kollan, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine
azami derecede dikkat edilmesi,
- Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması,
- Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikamından kaçınılması, yiyecek
iknunında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlannın tercih
edilmesi,
- Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile
maske kullanmalannın sağlanması,
- Toplantıdan sonra tüm katıhmcrlarrn adları ve iletişim bilgilerinin en az
14 gün saklanması

l593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karara bağlanmıştır.
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