
iLçE uMuMi HıFztsslHHA KURUL KARAR|

sAYl: 69
TARiH:12.10.2020

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Kaymakamımız İsmail ÇORUMLUOĞLU başkanlığında 12.I0.2O?O
tarihinde aşağıda isim ve unvanları belirtilen üyelerin katılımıyla Kaymakamlık toplantı salonunda
toplanarak, Koronavirüs (covlD-19) hastalığından korunmak için aşağıda yazılı olan kararlarl almlştlr;

1) işyerlerinin Ve işletmecilerin temizlik, maske ve mesafe önlemleri başta olmak üzere Koronavirüs
Bilim Kurulu taraflndan düzenlenen coviD-19 salg|n Yönetimi Ve Çal|şma Rehberinde belirtilen
kurallara eksiksiz şekilde uymasının sağlanması,
2) coviD-19 salg|n Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uymayan, maskesiz müşteri
kabul eden ve maskesiz personel çalıştıran kıraathane ve çayocaklarının 15(onbeş) güne kadar
faaliyetİnin durdurulmaslna,
3) Ayakta Ve maskesiz yolcu alındığının ve maskesiz şöför ün tespiti halinde 15 (onbeş) güne kadar
aracln trafikten men edilmesine, şoförünün de 15(onbeş) güne kadar araç kullanmaslnın
engellenmesine,
4) Her türlü mal allm-satlml yapılan ve hizmet sunulan işyeri Ve işletmelerde maskesiz müşteri kabul
edildiği ve maskesiz personel çalıştırıldığının tespiti halinde 15(onbeş) güne kadar ilgili işyerinin
faaliyetinin durdurulmasına,
5) coviD-19 vaka sayılarına göre risk|i olarak değerlendirilen yer|eşim yeri olmadığından dolayı,
ilçemiz genelinde tüm köylerde tüm kademelerdeki okulların tüm sınıflarında LZ.L1.2O2O tarihinden
itibaren eğitim Ve öğretime başlanmasına,
6) ilçemizdeki Kamu Kurum Ve Kuruluşlarl, Banka, PTT, Noter, AVM Ve Elektrik-su-Doğalgaz abonelik
Ve tahsilat işlemlerine yönelik hizmet veren kuruluşlara ait binalara girişlerde Vatandaşlara HEs
(Hayat Eve Sığar) kodu sorgulaması yapılmasına,
7) ilçemizdeki tüm özel Ve Devlet hastanesinde 65 yaş Ve üzeri Vatandaşlarlmızln; hastane
ziyaretlerine Ve refakatçi olarak kabul edilmemesine,
8) 65 yaş Ve üzeri Vatandaşlarımlzln; AVM, market, semt pazarl, pazar yeri vb. toplu alışveriş
mekanlarlnı 16.30-18.30 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça kullanmama larının önerilmesine,
9) 65 yaş Ve üzeri Vata ndaşlarım ızın 07:30-09:30 ile 16:30-18:30 saatleri araslnda toplu taşlma
araçlarını zorunlu kalmadıkça kulla nmama larının önerilmesine,
10) Çalışan personel sayısı 50 (elli )ve üzeri olan fabrika ve işletmelere girişlerde HES kodu

sorgulaması yapılmasına,
11) ilçemizde toplu halde bulunulan alanlarda Vatandaşlarln maske ve sosyal mesafe konusunda

kolluk kuwetlerince a nonsla rla uyarılmasına,
12) Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının bu sürece dahil olarak süreç hakkında gerekli işbirliğin
sağla nmasına,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa Ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan

şahlslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezasl, al|nan kararlara

uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumla ra ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi
gereğince 3.180,00 TL idari para cezasl Verilmesi, maske kullanım kurallarına ayklrl hareket eden
vata ndaşla rım ıza Umumi H|fzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası

uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu

5uç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli
işlemlerin başlatllmaslna,

Alınan Hıfzıssıhha kurul ka rarının
Verilmiştir.
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kurum ve kuruluşlara gönderilmesine
\'lr karar


