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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 22.06.2020 tarihinde
gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

cüNlpvı:
çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdİt etmeye devam

eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafindan PANDEMİ olarak nİtelendİrİlen Coronavİrüs

(Covid-l9) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek,

vatandaşlanmızın sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili

mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaŞtırılması.

KARAR:
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun

önerileri, Sayın Cumhurbaşkanım ızın talimatları doğrultusunda salgının / bulaŞmanın toPlum

sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasYonu temin, mesafeYi

ı.oİuma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak

uygulamaya geçirilmiştir.

Bu kapsamda İlimize özgü olarak Covid-l9 Salgını hakkında alınacak tedbİrler

kapsamıncl a20.06.2020 tarihinde toplanan İl Pandemi Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda;

1) ilçemizde yaz mevsimi sürecince yüksek hava sıcaklığının görülmesinden dolaYı ortak- 
yuşu* uİun, olan işyerleri/işletmelerin denetimlerinin Kaymakamlığımızca

tluşturulacak ilgili kuruİuşlardan oluşan denetim ekiplerince 19.00-24-00 saatleri

arasında maske,-sosyal mesafe ve işyerlerince alınması gereken önlemler kaPsamında

denetimlerin sıklaştırılmasına,

2) Belirtilen denetimlerde ihlal tespit edildiği taktirde ilk tespitlerde işletme / işyerlerinin

uyarılmasına, ikinci ihlalde işletmelerin / işyerlerinin Umumi Hıfzısslhha Kanunun

282 nci maddesine göre 3l5o(Üçbinyüzelli) TL idari para cezas/. ile

cezalandırılmasrna, üçüncü tekrar ihlali halinde ise işyerleri / iŞletmelerin l(bir) gün

süreyle kapatılmasına,

3) Belediye tarafından otobüs durakları, yürüyüş yolları, parklar gİbi vatandaŞların Yoğun

kullandığı bölgelerde işaretlemeler yapılarak sosyal mesafeye uyumun sağlanmasına,

4) Market, berber, lokanta, güzellik merkezi, kasap, şarküteri ve benzeri Yerlerin giriŞ

kısmında vatandaşların kolayca görebileceği şekilde maskesiz girilmez, kabul

edilebilecek mtışteİi sayısı giUi uyul-ası gereken kuralların belirtildiği stiker ve afiŞ

tarzında bilgilendirmelerin 
-Belediye 

tarafindan temin edilerek işletmelerce asılması

için ilgili malzemelerin dağıtımın sağlanmasına,
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5) 0l Temmuz2020 tarihinde açılması planlanan Düğün, nişan Salonları ile 15.06.2020
tarihinden itibaren faaliyete başlayan nikah salonları gibi etkinlik yapılan işletmelerin
ilgili kurumlarca gerekli denetiminin sağlanması, ayrıca bağlı oldukları Meslek odaları
aracılığıyla etkinlikler öncesi İlZİlçe Sağlık Müdürlüğünce temin edilecek görsellerin
işletmelerde yayımlanması çalışmalarının yapılarak vatandaşlanmızın Covid-l9
Salgını hakkında alınacak tedbirler yönünden bilgilenmesinin sağlanmasına,

6) 0l Temmuz 2020 tarihinde açılması planlanan Düğün Salonlarından kendilerine ait
imkönı olan işletmelerin mümkün olduğunca kapalı alan dışındaki park, bahçe,
otopark vb yerlerde saat 23.00'e kadar düğün etkinliklerinin yapılmasına,

7) Müftülük aracılığıyla din adamlarımızın önderliğinde vatandaşlarımızın Covid-l9
Salgını hakkında bilgilenmesinin sağlanmasına, Konu hakkında İl Sagüık Müdürlüğü
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve İl Vtlrttlltlgünce hazırlanacak ortak metinlerin
kullanılmasına,

8) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Mtıftülüğü, İlçe Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü
ile beraber umuma açık yerlerde bilgilendirmeler yapacak ekiplerin oluşturulmasına,

9) Defin ruhsatı düzenlenen vatandaşlarımlzın adreslerinde 3 gün süre ile taziye
kurulmaması yönünde gerekli uyarıların ve bilgilendirme çalışmalarının İlçe
Müftülüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kolluk Kuvvetleri personelince sağlanmasına ve
konunun takibinin yapılmasına,

10)Covid-l9 Pozitif vaka görülen bölgelerde vatandaşlara riskli bölgede olduklarının
hatırlatılarak maske ve sosyal mesafe yönünden uyarılması için gerekli anonsların
Kolluk Kuwetleri ve Belediye araçları ile cami hoparlörlerinden yapılmasının
sağlanmasına,

l1)Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bu sürece dahil olmasına ve süreç hakkında
gerekli işbirliğini sağlamasına,

l2)Ilimiz genelinde 07.04.2020 tarihli ve 21 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
Kararıyla sağlık ve lojistik destek getirenler, gıda tedarik eden işyerleri, eczane ve
sağlık kuruluşları dışındaki işyerlerinin 08.00-18.00 saatleri dışında faaliyetlerinin
durdurulması ile ilgili kararın iptali doğrultusunda, İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve
bu doğrultuda alınan İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarıyla faaliyetleri
yasaklanan /kısıtlanaıı/ sınırlandırılan işyerleri haricindeki işyerlerinin pandemi süreci
öncesindeki daha önce meslek odaları, Belediye veya ilgili kuruluşlarca belirlenen
saatlerde faaliyetlerine devam etmelerine,

13)İşyerlerinin / işletmelerin Covid-l9 Salgını kapsamında alınan kararlara uyulmadığı
hakkındaki vatandaşlarımızca yapılacak olan ihbarların ilgili kurumlarımızca işbirliği
içinde değerlendirilmesinin yapılarak gerekli denetimlerin yapılmasına,



İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27.
tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

İl İdaresi Kanunu'nun 32lÇ maddesi ve
ve 72. maddeleri uyannca, 22.06.2020
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