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ar ca

ilçe Hıfzıssıhha Kurulu o9.o9.2o2o günü Kaymakam Bahatin Alp ARSLANKöYLÜBaŞkanlığlnda; Üyeler Belediye Başkanı İsmail aÜNooĞou, ı,r. r.g,,,, Müdürü Dr.ömer Faruk KARA
' ilÇe Tarım ve orman Müdürü olcaYTURCALI ve Serbest rczacıZeynep BEYHAN ın katılımları iletoplanmıştır,

Bilindiği üzere Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğuriski Yönetme, sosYal izo|asYonu temin, fiziki mesaf"vı 
"ko?r*. 

ve hastalığın yayılım hızını kontrolaltında tutma amacıYla Sağlık Bakanlığı ve roronavirus Bilim rcuruıunun önerileri, Sayın

;$lH:;İ§nlmlzln 
talimatları doğrultusunda birçok ,.onı,. kararı aıınarak uygulamaya

|Çerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genelPrensiPleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaİiyet a|anı/iş koIu için ayrıaYrı belirlenen tedbirlere uYum ve etkin denetim mekanizmaları büyük önem taşımaktadır.

Gelinen aŞamada baŞta fiziki mesafe kuralı oImak üzere alınan tedbirlere yeterince riayetedilmemesinin hastallğln YaYılım hızını artırmasI ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle;07 '09'2020 tarihinde SaYın Cumhurbaşkanımızın uuşı,.niiğ,noa -toplanan 
CumnurbaşkanlığıKabinesinde alınan kararlar doğrultusun91 i9isıeri g.k];l,g,'-iıler ida;esi ijun"]' Müdürlüğünün08'09'2020 tarİh ve 14533 saYllı "Covid-19 Ek Tedbirler" ı<onİlu Genelgesi ve il idaresi Kanununun

ll{;,}Xl"si 
İle Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarırıca aşağıdaki kararlar
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n sahille to uu lm araVata nd rımızın istisnasız m aske takma zorunlul u getiriImi

2' Minibüs/midibüsler ile koltuk kaPasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayanotobüslergibi iÇ hacinı bakımından fiziki mesafe kurallarının"rygrıunurayacağı 
şehir içi toplu ulaşımaraçlarlnda ayakta yolcu allnmaslna kesinlikle müsaade edilmemesine,

!



A

lJliil:.İillilİ}H'iljT;§,il::liği 
olan, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu taşıma aracı olan

i}öil'#:ill.İ?r:.;|il,T,,,ffi jTjtijİrlf ['ıry;.TP;,rııtİı:;ı;ır^:[rİİ
iŞaretlenmet suretıyİe belirlenmesine, 

ve aYaktaki Yolcuların durabileceğİ r.rj.r,. fiziki olarak

3. Turizm işletmesi.belgesi olanlar dahil otel, restoran, Urr. yl: .tüm.yeme - içme ya da eğlence
Yerlerinde saat 24'OO,':';::l;;;;,,i'r,r,n,n.. 

(canlı ,urit, kayıt dinletilmesi ,n. ı.,., türlü yayınİ:ill,:':il,il:T;'l;:l'[*l11t*nr:Tj,:,,l",,jxinasyonunda koııuk birimıeri ,. ;;;;;

:;,,J: r H: x: H liiIf :u"::i, HJ-*,Yİlil:,,ff :i: nı: :l?;il;L. HJ:.ıT 
e r vb ) e ka fe,Bakanlığı Salgın Yönetimi ,e ğ.ı,ş.r"^.İu.,, ıı. til;';;rllu,,", iıgiıi Geneıg;U:lt,İlİlkurallara Ve allnan tedbirlere '''"", nrrrrunj.ı,, ol#a,rı"rin süreklilıı, trş,y...ı, şekilde;:nJ:'fril il:I;jil}T ru'[:";ı'ıı"i"ooı,ıe,', k.;;;;ıık koordinaryon,na. koııuk birimıeri

yukarıda belirtilen tedbirlere uymayanlara umumi Hıfzıssıhha kanununun 282 ncimaddesi
gereğince idari Para cezasl verilmesine, aykırılığın arrrrrn, s,ıl. rrnrnrn ilgili maddelerigereğince
ffHli]I;:l?,,:Tiil,Jı::j1§:,.,ti1,,*,i;;;ffill',.n.... K.nun,n,n ıss ın.ı maddesi

1593 sayılı umumı Hıfzıssıhha kanunu gereğince oy birliği ile karar verılmiştir
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