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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-l9 Pandemi tedbirleri çerçevesinde, 1593 sayılı
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 26. maddesine istinaden 06.07.2020 tarihinde
gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

cÜNnBıvı:
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam
eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs
(Covid-l9) salgınından vatandaşlarımız| korumak ve salgının yayılmasını engellemek,
vatandaşlarımızrn sağlığına olumsuz etkilerini asgariye indirmek ve salgında en etkili
mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak için gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-l9 salgınının ülkemizde kamu
düzeninin bir parçası olan kamu sağlığı açısından olumsuz etkilerini asgari seviyeye
düşürmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın
Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda bugüne kadar birçok tedbir kararı alınmış ve
uygulamaya geçirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafindan küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün
(Covid-l9) ülkemizde yayılmasına engel olmak amacıyla 16.03.2020 tarihli ve 536l sayılı
İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve bu doğrultuda alınan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu
Kararımız ile "Lunapark ve Tematik Parklar" gibi eğlence tesislerinin faaliyetlerinin
geç i ci olarak durdurulması kararlaştırılm ıştı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde ise salgınla mücadelenin genel
prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu
için alınması gereken önlemler ayfl ayn belirlenerek tekrar faaliyete geçmeleri
sağlanmaktadır. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığına gönderilen Sağlık Bakanlığının
02.07 .2020 tarih ve 1087 sayılı ya^fl ile Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine "Lunapark
ve Tematik Parklarda Uygulanacak Tedbirlerin" eklendiği bildirilmektedir.

04.07.2020 tarihli ve |0725 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde; lunapark ve
tematik parkların 06.07.2020 tarihinden itibaren, gezici olmamak (2020 Yılı içerisinde
sadece bir yerde faaliyet göstermek) kaydı ile aşağıda belirtilen kurallara riayet ederek
faaliyette bulunabilecekleri değerlendirilmiştir.

l. Sağlık Bakanlığı tarafından hazır|anan 02.07 .2020 tarihli ve 1087 sayılı yazı ile İçişleri
Bakanlığına bildirilen, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin "Lunapark ve
Tematik Parklarla İlglll Alınması Gereken Önlemler" başlığında belirlenen
tedbirler eksiksiz bir şekilde uygulanacaktır.

2.Ziyaretçilerin temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli
tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

3. Giriş-çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde düzenlenecek,
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İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulumıızca, 5442 sayılı

l İ93 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ,

tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir,

İl İdaresi Kanunu'nun 32lÇ maddesi ve

ve 72. maddeleri uyannca, 06,07,2020
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