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KARAR

ilgemiz Hrfzrssrhha Meclisi 1710312020 tarihinde saat 13:30 da, ilge Kaymakamr Kiibra
DEMIRER Bagkanhlrnda agagrda isimleri ve imzalarr bulunan tiyelerin igtiraki ile toplanarak
a5alrdaki kararlar ahnmlStlr.

1. Umuma agrk istirahat ve eflence yerleri olarak faaliyet ytiriiten ve vatandaglanmtzrn gok yakln

bir mesafede bir arada bulunarak hastahgrn bulagma riskini artracagl deperlendirilen; Tiyatro, Sinema,

Gdsteri Merkezi, Konser Salonu, Niqan/Diipiin Salonu, Qalgrh/Miizikli Lokanta./Kafe, Gazino,

Birahane, tavem4 Kahvehane, Kraathane, Kafeterya, Krr Bahgesi, Nargile Salonu, Nargile Kafe,
intemet Salonu, intemet Kafe, her tiirlii Oyun Salonlan ( Atari, Playstation vb.), her tiirlii kapah Qocuk
Oyun Alanlarr ( Avm ve Lokanta igindekiler dahil), Qay Bahgesi, Demek Lokalleri, Lunapark, Yiizme

Havuzu, Hamam, Saun4 Kaphc4 Masaj Salonu, SPA ve Spor Merkezlerinin faaliyetleri geqici bir
siiLreliline 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle dwdurulmasrna,

2. Sivil toplum kuruluglanrun (Demek, vakrf) genel kurullarr ve Sivil toplum kuruluqlannrn

e[itimler dahil insanlan toplu olarak bir araya getiren her tiirlti toplantr ve faaliyetleri (icra-i

zorunluluk gerektiren ydnetim faaliyetleri haig) 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle gegici

olarak ertelenmesine,

3. Toplu olarak vatandaglanmrzrn bir arada bulundufu "Taziye Evleri"nin faaliyetleri

16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle durdurulmasrna,

4. Temel ihtiyag olan yemek ihtiyacrmn drgrnda sosyalleqme, eflence, vakit gegirmek, spor igin

toplu olarak bulunan yerlerin faaliyetlerini durdurulmast

5. Sokak Diigiint, asker e[lencesi vb. organizasyonlarrn yaptlmamastna,

6. Planh olarak yurtdrgrndan getirilen vatandaqlarrmrz, Safhk Bakanh[r ve Genglik Spor

Bakanhlrnca belirlenen Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 giin siireyle gdzlem ve izlemeye

alnacafindan, ilge Miidiirleri ile igbirlifi igerisinde gerekli gahgmalarrMedbirlerin ivedilikle

planlanmasr/ uygulanmasr ve uygulamada herhangi bir aksakhla meydan verilmemesine,

7. Ilgede kurulan pazarlarda satlg yapan esnaflarrn, ekmek finnlan vb. yerlerde eldiven

kullammrna iligkin dnlemlerin allnmastna,

g. Kdylerde kamusal alan ve kciyiin ortak kullamm alanlartntn dezenfeksiyonun muhtarlar

tarafindan takip edilmesi, yapttrrlmasr ile kdy odal
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g. Kesintisiz hizmet veren kurumlar haricindeki kamu kurum ve kuruluqlannrn yemekhane

hizmetlerinin durdurulmasma,

10. Lokantalarda masalar arasr oturma mesafesinin minimum 1(bir) metre olmasrna, yemek sonrasl

gay ve kahve ikamrmn kaldrrrlmasrna,

11. Kurum kantinlerinde sandalye ve masalartn kaldtnlmastna,

12. Ganyan Bayi, bahis oyunlan olarak faaliyetlerini stirdtiren iqletmelerin faaliyetlerinin devam

etmesi, ancak bu iqletmelerin iginde yer alan, vatandaglarrn toplu olarak yarrg siirecini ve sonuqlannt

takip ederek vakit gegirdikleri kafe, oturma alanr, vb. yerlerin faaliyetlerinin engellenmesine,

13. Kurum ve kuruluqlarrn yer ve yiizey dezenfeksiyonunun kendi imkanlanyla, Il Salltk

Mi.idiirliigiinden izinli firmalar tarafinca Saghk Bakanh[rndan izinli biosidal/dezenfektan kullanrlarak

yaptrrmalanna ve el ile temas edilen yerlerin ve genel temizlilin her eiin diizenli olarak dezenfekte

edilmesine,

14. Qay ocafr olarak gahqtrrrlan igletmelerdeki oturma alanlartntn kaldtrtlmastna, oturma alanlartnt

kaldrrmayan gay ocaklartntn kapattlmastna,

15. Hastanelerde hasta ziyaretlerinin saat 19:00 ile 20:00 arast yaptlmastna,

16. Salgrn hastahfa kargt altnan dnlemler nedeniyle toplu olarak bulunulan mekanlarla ilgili

Hrfzrssrhha Kurulunca ahnan kararlara riayet edilmesine, aksi takdirde TCK 195 ve Kabahatler

Kanunu 32. Maddesince iglem yaprlmasma,

17. Gelen emirler ve kararlarda belirtilmeyen hususlar hakkrnda, ilge Kaymakamrmn emrine gdre

hareket edilmesine;

Oy birligi ile karar verilmigtir.
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