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İLÇE UMUMi HIFZISSIHHA KURUL KARARI 

SA Yl: 74 
TARİH:05.ll.2020 

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Sayın Kay�nakamımız İsmail ÇORUMLUOĞLU 
başkanlığında 05.11.2020 tarihinde aşağıda isim ve unvanları belirtilen üyelerin katılımıyla 
Kaymakamlık toplantı salonunda toplanarak, Koronavirüs (COVID- 19) hastalığından korunmak 
için aşağıda yazılı olan kararları almıştır; 

1. Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Salgın Yönelimi ve Çalışma Rehberi" ile İçişleri
Bakanlığının Genelgelerinde belirlenen kural ve ö !emler d oğrultusunda yürütülen
denerim faaliyetlerinin vatandaşlarımız111 kalabalık şekilde bulunabildiği pazaryeri, market,

otogar, toplu ulaşım aracı, cadde/solrnk, park ve bahçeler, alışveriş merkezleri gibi
yerlerde yoğuıılaşınasıııııı sağlaıııııası, İSDEM'i11 planladığı şekilde konu bazlı
denetimlerin yapılıııasına,işlctıııe salıipleriııiıı Sağlık Bakanlığı Covıd-19 Salgın
Yönetimi ve Çalışma Rehber indeki yükliınlülüklere uymalarının zorunlu olduğu
lıususuııcla tekrareıı uyarılımısıııa, Jenelleıııelerde uyulmadığının tespiti halinde idari
yaptırımların uygulanmasına

2. İlçemiz genelinde aşağıdaki işyerleriniıı en geç saat 22:00'de kapanmalarının sağlanmasına;
- Evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere l okanta,

restoran. pastane, kafe, kafeterya gibi yeıııe-içıne yerleri (içkili/içkisiz ayrımı olmaksızın),
- Kalıvelıaııe, kıraatlıaııe ve çay ocakları,
- l:krber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri,
- N ikalı/Dliğlin salonları,
- Halı sahalar ve spor salonlaı-ı,
- İnternet kafeler/sa loıı !ar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salon !arı ve lunaparklar,
- Tiyatro, sinema ve konser salonları.
- Ylizıne lıavuzu. haınaııı, kaplıca, sauııa vb. yerler,

3. · 26.08.2020 rarilı ve 2020/11 sayılı Cuıııhıırbaşkaıılığı Genelgesi doğrultusunda başta kamu
kurum ve kuruluşları olmak lizere tüm özel sektör (sanayi tesisleri dahil)
kuruluşlarında uzaktan ve/veya dönlişümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinden
azami cleızeyde faydalanılmasının sağlanıııasıııa,

Valiliğimizin J 1.10.2016 tarih ve 6759 sayılı Mesai Saatleri konulu genelgesi 
ylir(irllilliği.ini.i korumakla birlikte, paııdeıni nedeniyle ikinci bir karara kadar Belediyeler ve 
İlçe Ozel İdare çalışanlarının ıııesai saatlerinin nrn dinlenmesi dnhil olmak üzere 08.00-17.00 
olarak düzenlenmesine, 

4. Vatandaşlarımızın bu süreçte kalabalık ortamlardan uzak dwmaları, zorunlu haller
dışındı:ı hane halkı dışındaki k işilerle temas edilmemesi ve ev ziyaretlerinden
kaçınmalarının tavsiye edilmesine,
5. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarınıızın; A VM, market, semt pazarı, pazar yeri vb.

toplu alı�veriş mekanlarını 16.30-18.30 saatleri arnsıncla. toplu taşıma araçlarını ise
07.30-09.30 ile 16.30-18.30 saatleri arnsıııcla zorunlu kalmadıkça kullanmamalarının
önerilmesine.
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