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iı,çE UMUMİ HIFZISSIHHA KoMiSyoNU KARARI

İlçenıiz [Jıııı.ıı-ıri Hıf2ıssıhha Komisyonu 03.04.2020 tarihinde Saat:l0.00'da Kayınakam
İbrahiın ÇENET başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imza|atı buluıran üyelerin işİiraki ile
coronavirüsle ınücadele kapsamında olağanüstü şekilde toplandı.

Gündemdeki koııular göriişülerek karara bağlandı.
GüN»pvı:

İlçenıizde Coronavirüs ile ilgili alıııacak tedbirler
KARAR:

1-Koroııavirüs (Kovid-l9) ile ilgili İlçemizde yapılan çalışmalarla ilgili kurul iiyclcıine bilgi
verilınesine,

2-TaŞköprü İlÇemizdeki kamu-özel tüm sağlık kuruluşlarımıza acil ve zaruri haller clışında
vatandaşlarıırıızın gitmemelerinin uygun olacağının tavsiye edilmesiıre,

3-VataırdaŞlarıınızın Korcınavirüs (Kovid- 19) hastahğı biliıiçlendirme faaliyetlerinin
I(aYınakalrrlığııı-ıız İlçe Basııı ve Halkla İ]işkiler Müdürlüğü aracİlıgıyla da yapılnıasıı-ıın devan1ıııa,
sosYal medya ortaınında ya da internet yoluyla yapılan Koronavirüs (Kovid-l9) paylaşınıları
korıusunda lralkımızın resmi kurumların yapacağı paylaşımlara itibar etmesinin devamına,

4-IlÇemize YurtdıŞından ve umreden 14-03.2020 tarihinden önce gelenlerin evlerincle en az
14 gün boYunca Sağlık Bakaıılığı'nııı belirlediği izolasyon kurallarına uymalarına ve evlerinden
Çlkınaınalarııra. bu koııudaki kı-ırallara ı-ıymayaırların tespiti lıalinde kolluk kuvvetleri tarallırdaıı
kabalratler kaııı-ınu çerçevesinde işleın tesis edi lınesinin devanrına.

5-İÇiŞleri Bakaırlığı'ırıır çeşitli tarihlerde Koronavirüs tedbirleri kapsaıırıııdaki yaz| ve
gerıel gelerine istiıraden;

a)Umuma aÇık istiralrat ve eğlence yerleri olarak f'aaliyet yürüten ve insaırların çok yakın bir
ırresatbde bir arada bı-ıluııarak hastalığın bulaşnra riskini arttıracağı değerlendirilen tiyatro. sineına.
göstcı'i ırıcı'kczi, koııser saloııı-ı, ııişaıı-düğüıı saloııu, çalgıiı/ınüzikli Iokanta/kale, gaziıro, birahane.
taverna, kalrvehane, kıraathane, kaf'eterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafb, iııternet salonu,
iı-ıterıret kaf'e, her ttirlii oyı-ın salıınları (atari, playstation..vb.), her türlü kapalı çocı"ık oyun alanları
(AVM ve lokanta içindekiler dahil). çay bahçesi. denıek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam,
SaLlna. kaP|ıca. nıasa.j saloııu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine
durdurulınasıı-ııı'ı devaıırına. sadece yeıııek vb. hiznret sunan yerlerin sadece paket servis/kııııızınya
lıazırlay ar ak satı ş yapm as t nı ıı devaııı ı ıra,

b)Sivil toPlum kuruluŞlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının
eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve fbaliyetlerinin (icrai
zoruııluluk gerektiren yönetim f'aaliyetleri hariç) geçici olarak ertelenınesinin devanıına,

6-Ylkanaıırayacak nitelikteki gıdalarıı-ı satış reyonlarına tüketicinin çıplak elle temasıııı
engeIleınek anıacıyIa tck kı-ıllaı-ıımlık şeffaf el<iiven niteliğindeki hi.|yen ekipmanlarının
kul lanı l ıııası nı n sağlanfftas ı ııı n devanr ıııa.

7-İlÇe merkezinde hizııret veren pastane, kantin vb. işletmelerin içerisinde yer alan oturma
alanlarındaki nıevcut masa ve sandalyelerin kaldırılnrası. vatandaşlarımızın pastane, kaııtiır vb
işverleriııcle hiznlet verilmenresiııin. ilgili işletmelerin sadece satış yapmasının sağlann.ıası.
ilgili işle teıııizlik ve lriil,eı-ı kurallarıııa dikkat edilın
yerlerin rl eıl leırresiniı-ı devaını na,

ne, ilgili işletmelerin oturma alanı vb
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8-Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ülkemizdeki at yarışları da
durdurulmuş olmasına rağınen ganyan bayii olarak tabir edilen bazı mekanların hala açık olduğu ve
yurt dışındaki at yarışları üzerindeır bahis oynatıldığı görülmüş ve buralarda vatandaşlarımızın
toplanmasına sebep olunduğu anlaşıldığından, halk sağlığını korumak içiıı ganyan bayileriniıi
f'aaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına; ganyan bayileri ile beraber faaliyet yürüten İddia
bayisi mekanların da faaliyetlerinin geçici olarak durdurulmasına, müstakil İddia bayilerinin
t'aal i yetleri ne devam edebi leceği ni n devamı ııa,

9-İlçe ırrerkeziınizde buluı-ıaı-ı çaııri ve mescitler vb. toplu nama,z kılınabilecek her yercie
salgın hastalık riski sona erinceye kadar; vakit namazlarının cemaatle kılınmamasına, Cuma
nanrazlarıırın kılınmamasına, Canıilerde ezan\arın okunınasına devam edilınesine, isteyen
vatandaŞlarlınlzln namazlarını ınünf'eriden eda edebilmeleri için cami görevlileri nezaretinde
caınilerin açık tutulmasına. camilerden akşam ezanını müteakip görevliler tarafından "Saygıdeğer
lralkıırrızın dikkatine! Salgın lrastalık riski sona erinceye kadar camileriınizde cemaatle vakit
ı-ıaıııazları r'e Cı_ıırıa ıraı-ııazları kılııın-ıayacaktır. Lütfeır namazlarınızı eviırizcle kılınız." şekliı-ıde
duYuru yapılmasına, tüın bu uyarılar ile ilgili duyuru ınetninin vatandaşlarımızın görebileceği
şekilde camilerin girişlerine asılmasına, uygulamaların devamına,

lO-Toplu olarak vatandaşlarımızln bir arada bulunduğu taziye evleriniıı/taziye düzenlenen
yerlerin fbaliyetlerinin durdurulmasının ve uygulamasırun kolluk kuvvetlerince titizlikle takip
edilmesinin devamına, ev, taziye çadırı vb. gibi yerlerde toplu halde ibadet, sohbet, mevlüt vb.
okı"ıtı-ırak arııacıyla bir araya gelıırenin bulaşma riskini artıracağı değerlendiritdiğincten bu tarz
etkinliklerin yapılmaması uygulamasının devamına,

l1-Koronavirüs (Kovid-l9) salgıı-ıındaı-ı vatandaşlarlıllızın korunınası ve salgınıır
yayılmasını engellemek amacıyla; İlçemizde askere alma süreci kapsamında, askere gidecek olan
vatandaŞlarımız iÇin düzenlenecek toplu olarak askere uğurlama törenlerinin salgın riskini artıracağı
değerlendirildiğinden bu tür f'aaliyetlerin durdurulınasına/engellenmesine. kararın vatandaşlarr*rİu
duyurı"ılınasına.

l2-Vatandaşlarımızıır bir arada bulunınaları velveya yapılan işlenı sırasında bir çok kez
fıziksel temaS nedeniyle Koronavirüsüıı yayılımını artırarak vatandaşlarımız açısından riskli
olabilecekı İlÇemiz ınerkezindeki berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. işyerleriııiır
f-aal iyetlerinin geçici süreli ğiı-ıe dıırdurulması nın devamına,

l3-Koronavirüs (Kovid-l9) salgının biran önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm
vataırdaşlarlmlzın istisnasız uyması büyük öneın arz etmektedir. Ancak 65 ve üzeri yaşlardaki
vatandaŞlarıınız ile kronik rahatsızlıkları (kaı-ıser hastaları ve organ nakli olanlar) bulunanlar büyük
risk altında olmasına rağmen toplumsal hareketliliğin içine girmekte; halka açık alanlarda, parklarda
bir araya gelmekte. zorunlu olmamalarına rağmen toplu taşıma araçlarında seyahat edİrek henı
kendileri hen-ı de toplum sağlığı açısından risk oluşturmaktadırlar. Bu duruınun devaın etmesi 65
}'aŞ Ve tistti Şalrıslar ile kronik ralratsızlıkları olanların kendi hayatlarını ve topluın sağlığı açısıııdan
ciddi risk oluŞtı.ırarak salgıırııı yayılmasıı-ıı; vaka sayısı ve tedavi gereksiııiıni arttırarak, insarıların
hayatlarıııı kaybetınesİ riski ile topluııı sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep
cılacaktır.

Yııkarıda açıklanan nedenler doğrultusunda 65 yaş ve üstü şahıslar ile anılan kronik
ralratsızlıklara salriP kiŞilerin l-ıastaı-ıe veya tedavi randevuları, asıl ikaınetleriniıı buluırdukları
Yerlere gitmek, l. derece yakııılarınııı l,ıayatını kaybetmesi ve bakıln-ıadığı takdirde telef olma
ilitiınali bulunan arı, kümes hayvanı ve evcil hayvanlarıırııı lrayatiyetini sürdürmeleri ile görevli
nıtilkİ aınirin Llygun göreceği sebepler dışında ikametlerindeıı clışarı çıknraları, açık alanlarda.
Parklarda dolaŞmaları ve toplu ulaşıın araçları ile seyahat etmeleri sıırırlandırrlarak sokağa
çıkmalarıırın yasaklanması uygulamasının devamına,



65 yaŞ ve üzeri olanlarla kronik rahatsızlığı olanların yakınları tarafından ziyaretlerinin
durdurulmasına, ancak ihtiyaçlarının yakınları tarafından kapıdan vermek kaydıyla
karŞılanabileceğiııe. bu kişilerle ayııı adreste ikamet edenlerden çalışma vb. nedenlerle dışarıyla
teıırasl cılanlarııı l-ıaı-ıe içinde sosyal n,ıesafeırin kt,ıruıııalarının (en az l metre) tavsiye edilınesine.

a)İlıtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını
bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan şahısların mağdr. oİınurusı; temel
ihtiyaÇlarını karşılamak için İlçe Merkezinde Kaymakam başkanlığında 65 yuş ,. üstü Vefa Sosyal
Destek Grubu oluşumunun devamına,

b)Vefa Destek Grubu;grup üyeleri

c)İlÇe Merkezinde Kaynrakaın tarafindan 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan şahısların
sağlık baŞta olınak üzere tüııı teınel ihtiyaçlarıııın karşılanması için gerekli tedbirlerinin alınmış,
ikametlerinden ayrılmalarına kısıtlama/yasaklama getirilen şahısların l l2, 155, l56 numaraları
üzerinden ihtiyaÇlarını bildirebilecekleri, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin
üretilmesi iÇin ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu
görevlisi/ekip ve araç görevlendirilmiş olup uygulamanın devamına,

Ç)Akaryakıt istasyonlarıırdakiler hariç olıırak üzere içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve
restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde; müşterilerinin
oturn'ıasıııa ınüsaade etmeden hİzınet vermektedirler. Bu nedenle tüın lokaırta ve restoraı-ı ile pastane
Ve benzeri iŞYerleriniır oturma alanlarını kaldırnıaları sağlanınış, bu alanlara müşterİ kabul
etmemeleri uygulaınasının devamına.

|4- 28.03.2020 tarih Ve 9 Nolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı 6.Maddesi
doğrultusunda virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni koruınak için
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferi ile ilgili alınan tedbirlerin uygulanmasının
devamına,

l5-Pandemi ile mücadele kapsamındaki görevlilerin hastane dışında bulaştırma riskini en
aza indirmek aınacıyla sağlık çalışanlarımızdan isteyen ve ilçelerden görevlendirme ile gelen
Personellerin kalııu kurum ve kurulı.ışları misafirlraııelerinde ücretsiz olarak koııaklanıaİının
sağlanmasııra,

l6-Ilçemiz Merkezinde yapılacak nikah işlemleri ile ilgili olarak;
a-Iki nikah merasimi arasında yeterli sürenin bırakılmasına, her nikah merasinıinden sonra

salonların havalaııdırılmasına ve dezenfekte edilmesi uygulamasının devamına,
b-BelediYe binaları ve belediye nikah salonları dışında gerekli olınadıkça ı-ıikah kıyılnıaması

uygı-ıl aı-rıasın ı ır devaıııına,
c-Nikah ı-ırerasinrleı'inin yapıldığı yerlerde hastalığın bulaşıı-ıasını engelleyecek ve sosyal

ınesafbyi koruyacak biçimde düzenleme yapılmasına,
l7- İlçe Merkezinde atıklarıır toplanmasına yönelik olarak;
a-Çevreye atılan veya bırakılan ya da atılması zorunlu olan herhangi bir madde veya

materYalin toplanmasında azami hijyeni sağlamaya yönelik tedbirlerin alınınası uygulamasının
devaıırıııa,

b-Bu kaPsaıırda, hususiyetle aınbalaj atıklarını gerek aııbalaj atığı üreticileriııin gerekse
Şehir iÇindeki cadde ve sokaklardan toplayan|ara yönelik olarak pandemi devam ettiği sürece
ınaske, eldiveır, kıyaf'et gibi koruyucu ekipman temini yönünde gerekli tedbirlerin alınmasıİa,

l8- İlimiz Merkezinde bazı firmaların başta sağlık çahşanları olmak izere vatandaşların
ihtiYaÇ duyduğı; N-95 koruyucu maske, cerrahi maske, koruyucu tulum, koruyucu gözliik gibi tıbbi
ınalzeırıeleri düırya üzerinde birçok ülkede oluşan talep karşısında yüksek fiyatla satına beklentisi
Ve araYlŞı nedeniyle iÇ piyasaya verınekten kaçındıkları, bu durumda ülkemizdeki salgınla
mücadeleYi zorlaŞtırarak başta sağlık çalışanları olmak üzere birçok vatandaşımızln hayatını iiske
atınaktadır.

Bu kaPsamda l5.05.1959 tarih ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dola yısıyla
birlerle Yapılacak Yardıınlara Dair Kaırun'ıın 1. ve 6. maddeleri ve bu Kaııun'aAl
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çıkarılaır ilgi (b) Af'et ve Duruın Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği'nin l . ve 4
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ınaddeleri a. b. c beııtleri 29. maddesinin 7. fıkrası 03.01.2014 tarih ve 2887l sayılı Resmi
Gazete'de yayınılanarak ytirürlüğe gireıı Türkiye Afet Müdahale Plaırı'ırın 1.6. Plaıı Türleri ve
Entegrasyorıu ınaddesi hükümleri çerçevesinde ülkemizde normal hayatı durduran veya kesiırtiye
uğratan, acil müdahaleyi gerektiren KOVİP-lq Pandemi salgınını önlemek vataııdaşlarımızln can
güvenliğini sağlamak için Sağlık Bakanlığına bağlı İl Sağlık Müdürlüğü ilgili birimleri ile
koordineli olarak anılan malzemelerinin üretimini, ticaretini yapan gerçek ve tüzel kişilere ait her
türlü f'abrika. depo, aınbar. ecza deposu. eczane, medikal, malzeme satan işletmeler ve benzeri
Yerlerdeki ıııalzeme stoklarıırın tespit edilmesine, gerek görülen dııruırılarda belirtileıı mevzuat
hükümlerince gerekli işleıırlerin yapılarak belirtilen malzemelerin İlçe Sağlık Müdürlüğüırün ihtiyaç
duYacağı ıniktardaki malzenıelerin depolarda nıuhaf^aza edilmesine, harici malzemeleriır üretim ve
satışında kısıtlama yapılmaması uygulanrasının devamına,

l9-Sağlık Bakanlığınca İl Sagüık Müdürlüğüne bildirimi yapılacak KoViD-l9 pandemi
salgınında kullanılması düşünülen her türlü ilaçların eczanelerde ve depolarda raporlu kişiler veya il
Sağlık Müdürlüğünce reÇeteli bildirimi yapılacaklar haricindekilere verilmemesi uygulamuşn,,
devamına,

20-Seyalrat İzin Kurulu İlçe Eır-ıııiyet Müdürlüğü'nde görevli komiser Olgun FIRINCI,
TaŞköprü Belediyesi Zabıia Müdürü Utku ÖZDEMİR ve Taşköprü Otogarı Müdürü Kemal
UNAL'dan oluŞmakta olup ilgili kurulun çalışmalarıırı gerçekleştirmek üzere geçici olarak yer
temininiır TaŞköprü Beledİye Başkanlığınca yapılması, seyahat etmesine izin verileıı otobüslerdeki
Yolcuların ve personelin sağlık koııtrolleriırin yapılabilmesi amacıyla otogar çıkışında İlçe Sağlık
Müdürlüğü taraflndan personelinin görevlendirildiği sağlık kontrol noktasının oluşturulınu*u,
ölÇünı netİcesiııde 38 derece ve üzeri vücut ısısı tespit edilmesi durumuırda konu ile ilgili gerekli
önlemlerin alınmasına,

2l- İlÇemiz diya|iz tedavisi gören hastaların tedavi işlemlerinde ve diyaliz hastalarınırı nakli
sırasında sağlık tedbirleri açısındaıı gerekli hassasiyetin ve diyaliz lıastalarına kolaylığııı
gösterilnresine,

22- İ|Çemiz kanıu kurum ve kuruluşlarındaki yemekhanelerin kapatılarak, yenıek lıiznretini
ıılaıı persoııellere paket serr,,is şeklinde tesliın edilmesine,

23-IlÇemiz Merkezinde |I2 Komuta Kontrol Merkezi tarafindan görevlendirilen I|2
ekipleri hastaları yerinde değerlendirmektedir. l l2 ekiplerince hastanın değerlendirmesi sonucunda
KOVİD-19 bulguları belirlenmesi l-ıalinde hastanın haslaneye gitmemek yonıinde direırç göstermesi
durumlarında; hasta sağlığı ve salgın riski nedeniyle kolluk kuvvetleri yardımıyla hastaların
lıastaneye götürülmesİne,

24-İlçe Merkeziııcleki tüm marketlerin 09.00-21.00 saatleri arasıııda hizmet vermesine,
market iÇindeki en fazla müşteri saylsının müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın
(dePolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olınasına, tüın marketlerin hizıııet alanı
büYüklüğtine göre iÇeride bulunabilecek maksiınum müşteri sayısını market girişlerine asılarak ilan
etınelerine, iÇeride belirleııen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri almalarına. ınarket
iÇirıde belirlenen sayıda ıırüşteri var ise içeriden müşteri çıkmadan başka müşterilerin içeriye
allnınaıTıaslna. rnarketlerirı gİrıııek için bekleyen mtişterilerin en azbir n-ıetre mesaf-e ile bekleıneleri
gerektiğiııi ıırüŞterilerine sürekli hatırlatarak nıarket girişiııde görülecek şekilde bu hı.ısı_ısı.ı belirten
afiŞler asıln-ıasına, kasiyer. ı-nanav reyoılu çalışanı vb. müşterilerle temas eden görevlilerin de
iŞvereır tarafindan koruyı-ıcu tedbirlerinin alınması uygulamasının devamına,

25- İlÇe Merkezinde hizmet veren görevi gereği aynı kişinin sürekli başkaları ile temas
ettiği; kargo, ınektup dağıtımı, kasiyer, kurye, tahsildar gibi görevlilerinin müşterileri ile temas
ederkeıı iŞ ve iŞlemlerini muhakkak koruyı-ıcu eldiven ve maske takarak yapmaslntn sağlanı,ıası
ı"ıygulaıırasınııı devamıııa.

26-Akaryakıt istasyonundakiler hariç olmak üzere "İl Merk i tüın marketl in 09.00-
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rekli tedbirleli da mü Var lse l riden m teri
çıkmadan başka müşterilerin içerive alınmamasın a. market]erin girmek için bekleyen nrüşterileriıı
eı-ı az bir metre mesat'e i le bekleı-ııeleri gerektiğiıii müsterilerine sürekli ha market eirişiııde

u belirten afi Vre alu
ıııtişterilerle teınas edeır görevlilerin de işveren taraflndan koruvucu tedbirlerinin alınmasına. kararı
alınmış olup ancak bakkalların ve büfelerin bu karardan muaf tutulmalarına,

27-|593 Sayılı Uınumi Hıfzıssıhlıa Kanunu'nun 27 ve 72. Maddeleri uyarınca ilçemiz
Belediye Meclisi'nin 2020 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran ay| toplantılarının ertelenmesi
uygulamasının devamına,

28-28.03.2020 tarih ve 9 Nolu İlçe Uınumi Hıf2ıssıhha Kurulu kararı 2.Maddesi
dc'ığrı-ıltı"ısı"ında 'Mcvsiınlik lcırını işç,ileri başlu olmak üzere çalışan bııtin vatanclcışlarımtzIn
barınma, çcılışma ulcınlaı,ının İlçe Turım ve Orman Mıidürluğü lara.findan kontrol eclilmesine,
virüsün bulaşma riski yüksek olduğu değerlendirilen alanda İlçe Sağlık Müdürlüğü ile koordineli
olarak gerekli ledbirin alınmasına,a-Tcırım işçilerinin ulaşım koşullarının" hem virüsün ycıyılımının
kontrrıl edilme,si henı de lra.fik kazaları ve mevzııatı yönünden yakinen lakip edilerek gerekli
ledbiı,lerin lrafik zabıtalcırı |,e llçe Sağlık Mudı|irtüğü ekipleri lara/inclan cılınmasına'
ı"ıygı-ıl aması ıı ı ıı devaıı-ıı ııa,

29,1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72'nci maddeleri gereğince.
komşuluk, akrabalık vb. aile ziyaretlerinin zorunlu olmadıkça yapılmamasının tavsiyesine; ayrıca
başka bir yerleşim yerinden İlimiz merkez ve köylerine gelen İlimizde ikameti bulunmayanların
koylerde muhtarlıklar tarafindan boş bir eve yerleştirilmesine, 15 gün süre ile insanlarla temas
kurmalarının engeIlenınesine, ihtiyaçlarının muhtarlıklar tarafından bedelinin gelen kişiler
tarafındaır ödenmek kaydıyla karşılanınasına, bu kapsamda İl merkezine ziyarete gelecek olaır
ikametleri İliınizde olmayaıılarııı da bedeli kendileri tarafından ödenmek kaydıyla 15 gtin süreyle
otellerde konaklamasına, bu süre içinde insanlarla temas kurmaları ve süre dolınadan ziyare|
gerçekleştirıırelerinin yasaklanıııasına,

3O-Vatandaşlarımızın sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel
gıda/temizlik maddelerinin karşılaırdığı pazar|arda giyim, oyuncak. vb. zaruri olmayan ihtiyaç
maddelerinin satışına izin verilmemesine.

3l-Sergi ve tezgöhlarda giyiın, oyuncak, süs eşyası, çanta vb, zaruri olmayan ihtiyaç
maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların fbaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulması
ı.ıl,gulanrası nın devaınırıa,

32-Mevcut pazar yerlerinde ve yoğuırluğu dağıtmak için belirleııen yeni pazarlsatış
yerlerinde her bir satış yeri (tezgahlsergi) arasındaen az 3 metre mesafe olacak şekilde pazarlsatış
yerlerinin düzenlenmesinin uygun olduğuna,

33- Pazarlsatış yerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas
edilmeden, doğrudan pazarc;- esnafı tarafindan hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenerek
satışının yapılmasınıır sağlanmasının devanrına.

34-Pazarlsatış yerleriı-ıde görevlendirilecek zabıIa memurları tarafından ambala.jsız satılan
yaŞ sebze ve ııreyveleriıı tüketicilerce temas edilıııeden, doğrudan pazarü esnafl tarafiırdan hijyen
koŞullarına dikkat edilerek poşetlenmesi/satışının yapılması sürekli kontrol edilnıesinin devamına,

35-Pazarcı esna1l kişisel hijyeıı kurallarına uyması konusunda uyarılarak koruyucu
öıılenıleri alınmasının sağlannıasına, bu kararın belediye zabıtası ve ilgili esnaf odaları tarafindan
denetlenerek gerekli işleııılerin yapılmasının devamına.

36-Belediyelerce pazarlsatış yerlerinde çöp toplama, hijyeır ve dezenf'eksiyoıı hususunda
gerekli tedbir alııır-ırasınııı devanııııa,

37,Pazarlsatış yerleriııiır en geç saat l9.00'a kadar f'aaliyetleriııi yürütnıesine; buıra yönelik
tebligatların pazar esnaflna yapılmasınııı kontrolüne,

aJ yerleri/satış yerlerinde Belediyenin pazar esnafı ve vatandaşlarımız için el

I
d konusunda stek olmalarına.



39- İkaıııetleri Taşköprti'de buluıraıılarıı-ı Koronavirüs salgını ile mücadelecle kapsamında
dolaşımlarını aza|iarak zaruri ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmamaları ile Koronaviriisle
mücadele kapsaınında başta Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığında oluşturulan Bilimsel Danışma
Kurulu kararlarına riayet etınelerine,

40-İlçe Merkezinde hafta sonunda vatandaşlartmlztn, mesire ve piknik alanlarında; piknik
Yapmak. balık tutmak. spc'ır, yüirüiytiş vb. f'aaliyetler ıredeni ile çok yakın mesafede bir arada
buluırabilecekleri, bu dı-ıruınun heın keııdi sağlıkları lreıı de başta virtisle mücadelede eı,ı temel
önlem olan vatandaşların evde kalma duygusunu zaafa uğratarak toplum sağlığı açısından risk
oluşturabileceği değerleııdirildiğinden;

a-Umumi Hıfzıssıhha Kaı-ıunu'nun 23'üncü ve 72'nci maddeleri gereğince; 28-29.03.2020
tarilılcri başta olı-ı-ıak iizcre ı,iriislc ırriicadele soııuçlaı,ııırcaya kadar hafia sonlarıııda. İlçeınizde
vatandaşlarlmızıı1 nıesire r,,e ören yerleriırde, piknik alaırlarında; pikı-ıik yapınak, balık tutıı-ıak, spor,
yürüytiş vb. faaliyetleriıı yapılmaması,

b-İlçe Merkezinde belediye merkezi sistemleri, camiler ve kolluk birimlerinin kullandığı
araÇlardan sürekli olarak "Vatandaşlarrmızın gerekli olmadığı sürece dışarı çıkmamaları ve
evde kalmalart" için ikazlanons yapılmasına. kolluk görevlileri tarafindan cadde ve sokaklarda
zorunlu olmadıkça sosyal hareketlilik içinde olanlar evlerinde kalmaları konusunda uyarılması
uygı.ılaınaları ııı ır devaııı ı na,

4l-Hiznıetiniıı/görevinin devamına ihtiyaç duyulaıı üst düzey kamu görevlileri ile kamu
görevi yürüteıilerin görevleri çerçevesinde seyahat etmelerinde kısıtlama bulunııradığının
bilinmesine.

42-Ilimiz Merkezi ve köylerinde Koronavirüs (KOVİD-11.1 salgınından vatandaşlarımızı
korunıak ve salgının yayılnıasını engellemek amacı ile ınevzuat dahilinde iziır belgesine sahip gıda
maddeleri sataıı seyyar satıcılar hariç olmak üzere satış yöntem ve araçlarına bakılnraksızın her
türlü seyyar satıcılar ile seyyar hurdacılık vb. faaliyette bulunulmasının yasaklanmasının
takip edilmesine,

43-Ilçemiz Merkezinde f-aaliyet gösteren eczanelerin ınesaisinde herhangi bir değişiklik
olmaınasına rağmen, kırk ırretrekare ve üzeri büyüklükteki eczanelere sosyal mesafbye cje dikkat
edilerek enfazla Liç kişinin aynı aırda girebileceğine, kırk metre kareden daha küçük eczaı-ıelerin ise
ayı-ıı anda en faz|a iki müşteriyi kabul edebileceğine, eczanelerin gişe benzeri bir düzenleıne
yaparak dışarıdaıı da satış yapabileceğine,

44-İl merkezinden seyahat edecekler ile satış yapmak maksatlı gelecek olanlar hariç olmak
üzere ilÇeler ve Merkez köylerinden İl Merkezine minibüslerle gelişlerin salı ve cumartesi günleri
ile sıııırlandırılıırasına, bu sınırlamanın tedavi amacıyla, birinci derece yakınlarınııı taziyesine
gelecekleri n ve ikaııret l eri İ l Merkezinde olanlara uygı-ıl anmamasına,

45-İlçemiz Sosyal Yardımlaşn-ıa ve Dayanışnla Vakfina yapılan başvurularııı özellikle bu
döırenrde yoğı"ın olması sebebiyle Sağlık Bakanlığı Biliın Kurulu tavsiyesi kararları göz öntinde
bulundurularak sosyal ıııesafeyi korunacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ayrıca başvuruların
mecburi olmadığı sürece yiz yize yapılmaınası öncelikli olarak 0366 4|7 29 48 numaralı
tel ,anarak yapılmasının tavsiye edilmesine,

r



İş bu kararın ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kı-ıruıır ve kuruluşlar taraflııdan ı.ıygulanıanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayan
vatandaşlarınlızın [Jnıı-ııni Hıf2ıssıl-ılra Kanunu'ı-ıun 282'nci ııaddesi gereğince idari para cezası
verilesi başta olmak tizere a.vkırılığıı-ı dı-ıruıııuna göre Kanunun ilgili ınaddeleri gereğince işlenr
YaPılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nı_ın l95'iı-ıci ınaddesi
kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
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