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ir,çn uıruı.ri HIFZISSIHHA KURUL KARARLARI

KARAR NO :03
KARAR ranİrrİ : ]9rc312020

19 Mayıs İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 19 Mayıs İlçe Kaymakamı Yawz
Gü1.JgR'in Başkanlığında, aşağıda isimleri yazı|ı ve imzaları oları üyelerin katılımı ile İlçe
Toplum Sağlığı Meıkezinde 19.03.2020 tarihinde saat l6.3O'da, İlçenıizde Coronavinis'c
(COVİD-19) kaı,şı alınacak tjnlenı]cr ile ilgiii giindemdeki maddeleri görüşmek üzere
toplanmlştlr.

Yapılan toplantıda;

l. İlçemizde tiim Resmi Kurum ve Kuruluşlar. ilçe yerel yönetimi. Sl'K'lar, gerçek ve tüzel
kişiler taralindan Bakanlıklarça yayııılanaıı tiim genelge, yönerge, talimat ve tavsiye
kararlarına uyulnıasına,

2. Tüm Resıni Özel Kurum ve Kuruiuşlann kendi önlcmleı,ini genelge, yönerge. talinıat vc
tavsiye kararlarına göıe alması ve uvgulamasına.

3. Kamu diizeniııin sağlanması, sağlık kuruluşlaıında gerekli güvenlik önlenıleriırin
alınnıasına"

4. Sağlık teşkilatna personel, idari ve leknik desleğin sağlanmasına.

5. Sağlık Bakanhğı tarafindan belirienen vaka yönetiın algııritmasına rıygun olarak <ılası ve
kesin vakalarla ilgili takip, ledavi; iş ve işlemlerin İlçe Sağlık Miidürlüğü
kocırdinasyonunda ilgili ıtlm biıimlerce gerçekleştirilmesine,

6. Tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar taıaiından C]OVID-19 ile ilgili farkındahk
ııateryalinin (afiş, broşıiı, video vb.) halkın görebileceği yerlcrde ücretsiz asılma.
yayımlanına ve dağıtılmasıııın sağlanmasına,

7. Günlük lıayalın idamesi için gerekli olan hiıııetlerin (it{'aiye, çöp toplaına, su tedariki.
kanalizasyon işlemleri vb.) sürdtirülmesinin sağlanmasına,

8. İzolasyon gibi uygulamaların gerçekleştirilmesinde Koliuk Kuı"vetleri taıafından destek

sağlannrasına,

9, Özel kritik tesislerin, araç ve gereçlerin emniyetinin ve güvenliğinin sağlannıasına,

10. Unıuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve valandaşlanmızın çok
yakın bir mesafede bir aıada bulunarak hastalığın bulaşnıa riskini artıracağı
değerlendiı,ilen pavyon, diskotek, bar ve gece krüüplerinin faaliyetlerinin geçici siiıreliğine
durdurulmasına,

11, Uınuma Açık İstirahaı ve Eğlence Yerleri olarak faaliyel yürüten ve vatandaşlarımızın

çok yakııı bir mesafede bir arada bıılunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracagı
değerlcndirile nı Tiyatro. Sinema, Gösteri Merkezi. Konser Salonu, Nişan/Düğiin Saloııu.



Çalgılı/Müzikli Lokaırta./Kafe, cal'e-restauıan1, Cazino. Birahane, Tavema, Kahvehane,
Kıraathane. Kafeterya, Kır l}ahçesi. Nargile Salonu. Nargile Kafr-. İı,ıtcrnct Salonu.
İnten,ıet Kaie, her türlü Oyıın Salonlan (Atari. Playstation vb.). her türlü kapalı Çocuk
Oyun Alanları (AVM ve Lokaıta içindekiler dahil), Çay Ba}ıçesi, Dernek Lokalleri,
Lunapark. Yüzme Havuzu, Hamaın. Sauna, Kaplıca, Masaj Saloııu. disko. SPA ve Spor
Merkezlerinin faaliyetleri geçici bir siaeliğine durdurulmasına, ancak otellerin
fbaliyetlerinin devam etmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda otel btlnyesinde f'zıaliyet
gösteren SPA, lıa:nam. sauna, masaj salont|, spor ınerkezi, disko vb. fazıliyetlerin
durdrıruln-ıasrna karar verilnıiştir. Uyarılaıa rağmen faaliyellerine deı,am eden işletıneler
ilk etapta ilçe belediye zabıtalarınca takibatı J,apılıp gerek du;,uln-ıası halinde Kolluk
Ktıwctlcri'ne bilgi verilıncsine.

12. Fark]ı bir karar alınıncaya kadar giincel taliınata göre; ganyan bayii olarak fiıaliyetlerini
srirdüren işletmelerin faaliyetlerinin devam etmesi, ancak bu işletınelerin içinde yer alan.
vatandaşların toplu olarak yarış sürecini ı,e sonuçlarını takip ederek vakit geçirdikleri
kafe, oturma alaııı vb. yerlerin faaliyetlerinin engellefunesine,

i3. Betediyelerce gerçekleştirilen nikah işleınlerine devam edilınesine, ancak sürelerinin

kısahılınasına ve katılıının l 0 kişinin üzerinde olmamasına.

14. Sivil toplum kuruluşlarırun (Demek, vakrt) genel kurulları r,e Sivil toplum kuruluşlarının
eğitimler dAhil insanları toplu olarak biı,araya geliren hor tt'irlü toplantt ve f'aaliyetleri nin

(icra-i zonınluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenmesine,

l5. Toplu olarak vatandaşlannlzrn bir arada buluııduğu "Taziye Çadın" faaliyetleriırin geçici
olarak durdurulınasına.

16. Toplu otarak vatandaşlarıınızın bir arada bıılunduğu "[.Jmre,den gclen kişilcrin
ziyaıetleri"nin geçici olarak durdurulmasına,

17. Kamu kurunı ve kuruluşlannda çalışarılann kişisel koruyucu ekipınanl.ırlnln tenrini

noktasında kendi kurumlarınca da karşılannıa noktasında hassasiyet gösterilmesiııin

sağlanmasına.

18. Özel v1; Kamu Kururn, Kı:rulıışiarda hiaııet vcren kantinleri işleten fimıalaıın salıŞlarını
gerçekleşıirmeye <levam elmesine, bu kııntinlerde yer alan masa ve sandaly,elerin

kaldırılarak oturarak verilen hiznretleriırin durdurulınasının sağlannıasııra.

l9. Kalabalık işçi çalıştıraır iş yerleriniıı çalışanlannı bilgilendirmesinin sağlanmasıııa.

20. ilçe halkıııın tenıel ihtiyaçlarını karşıladıkları senıt/mahalle pazarlannıır İ'aalİyetlerİnin

devam etnresine, ancak vataıı<laşların toplu olarak bulundukları/bulunabİlecekjerİ
.,otopazarı,, ve ,,hayvan pazarları"nın f,aaliyetleriırin geçici <ılarak durdı_ırulnrasına,

2,1 . Un.ıumi 1.1ıfzıssıhha K,anrınu'nı.ın 282. Maddesine göre toplu alanlarda salgııı hastalık

anında uyrılması gereken kurallırra uymayaıılara. Kanunun ilgili nıaddosine göre lJmunri

Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalef'etten idari para cezası uygı.üanınasına.

22. Türk Ceza Kanuıunuıı 195. Maddesiııde "Bulaşıcı Haslalıklardan birine yakalaıımış veYa

bu hastalıklardan ölmüş kimselerin bulunduğu yerİn karantİna altına alınmasına daİr

yetkili n,ıakamlarca ahnan tedbirlere uymayan kişi iki a.vdan bir yıla kadar hapis cezası ile

cezalaırdırılır." hükmünde yer almaktadr. Buna göre tespit edilen kişi veya kişiler olınası

duruinunda kolluk kuvı,etlerince gerekli işlemlerin başlatılmasına.



Bu maddelere ilaveten yukarıda belirtilen hususlann görev ve sorumluluğu olan tiim
kurum ve kuruluşlar tarafından eksiksiz ve hassasiyetle yerine getirilmesine ve bu amaçla
alrnan kalarların birer ömeğinin görevli kurumlara ve bilgi otarak it sağlık Müdürlüğüne
gönderilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
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