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İlçe Sağlık Müclürlüğü

Karar No: l3
Karar Tarihi: 03.04.2020

iı-çn UMuMi HIFzısSIHHA KoMiSyoNU KARAItI

İlçemiz Unrumi Hıf2ıssıhlra Komisyonu 03.04.2020 tarihinde Saat:l0.30'da Kaymakam
İbrahim ÇENET başkanlığında aşağıda adı soyadı, unvanı ve imza|atı bulunan üyelerin iştiraki ile
coronavirüsle mücadele kapsamında olağanüstü şekilde toplandı.

Gündemdeki konular görüştilerek karara bağlandı.
cüNoprvı:

İlçemizde Coronavirüs ile ilgili alınacak tedbirler
KARAR:

l -Koronavirtis (KOVİD- l9) salgınının ilçemizde yayılmasına önlemek, vatandaşlarımızın
sağlığına etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili nıücadele olan sosyal mesaf'eyi

sağlamak amacıyla İlimiz Merkezindeki mahalle/semt pazaryer|eri için alınan tedbirlerin hala
istenilen seviyede olmadığı, sosyal mesaf'enin sağlanamadığı, salgının yayılmasını engellemek
adına aşağıda belirtilen esaslar dahilinde ek kararlar alınmış ve faaliyetlerin bu kararlar
doğrultusunda ytirütülnıesi sağlanmalıdır.

- Pazarın toplaııacağı gün pazaryerilalaırlarına kontrollü giriş, çıkışları sağlaınak için
belirlenen giriş ve çıkışlar hariciırde diğer tüm alanların demir bariyer ve beı-ızeri araç-gereç
ile kapatılmasına, kontrolsüz giriş-çıkışların engellenmesine,
- Pazaryerleri/alanında giriş ve çıkışların mümkünse aynı yerden yapılmamasına, aynı
yerden yapılması zorunluluğunda ise aynı noktada vatandaşlarımızın karşı karşıya gelerek
yoğunluk oluşturıııaırrası için giriş/çıkış için ayn koridorların oluşturulmasına,
- Pazaryerleri/alaıılarında sergi, tezgah ve/veya tahtaların aralarının en az 3 metre olacak

şekilde yerleştiri l ınesine,
- Pazaryerilalanına içerdeki esnaf sayıslnın en faz|a2 katı vatandaşın alınmasına.
- Pazaryerilalanı içerisinden vatandaş çıktıktan sonra içeriye vatandaş alınarak içeride
sürekli ayııı sayıda vatandaşın bulunmasının sağlanınasına,
- Pazar giriş noktaları oluştuı,ulmasına, bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi
için bir koridor oluşturulınasına ve koridorda bekleyen vatandaşların arasında en az 2 metre
mesafe bırakılmasıııa,
- Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam
saatlerini beklenıeden alış verişlerini yapırıalarının sağlanmaslna, bu dönemin özel bir
döırem olduğu belirtilerek, pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun
Belediye n,ıerkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anonslar
yapılmasııra,
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.\I nc kararı alınınış ancak Sağlık B lığı Kamu Hastaneleri Genel

2-23.03.2020 tarilı ve 14 Nolu İl Hıf2ıssılılıa Kı-ırulu kararı 5. ıı,ıaddesiı,ıde "Ilinıiz kcınıtı
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Müdürlüğü' nün 30.03 .2020 tarih ve E.752 sayılı 'Yemekhane Kullanım Tedbirleri' konı_ılu ya^s|
gereği İlZİlçe Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimleriııde;

- Yemekhanelerin girişlerine dezenfektan konulmasına, giriş ve çıkışlarda kullanımının
sağlanmasına,

- Yemekhanelerin kapasitesinin l/3'ü kullanılacak şekilde yemek saatlerinin birim bazlı
olarak ayarlanmasııra, yemek lrizmeti sunumunun dönüşümlü olarak ve mümkünse personelin
çalıştığı biriırre yemek sunumunun sağlaı-ıınasına,

- Yemek alma sırasıııda her persoırel arasıııda en ez2 ınetre mesafe olmasına.
- Yemeklıanelerde 4 kişilik masada sadece l kişinin yemek yemesine, nrasalar arasında 2

metre boşluk bırakılarak oturulmasına.
- Yemek hizmeti verilmesinde Enfeksiyon Kontrol Komitesi'nin talimatlarına uyularak tam

hij yenik şartların sağlanmasına,
- Yeınek ıneııüleriniır personel ve hastaların ihtiyacına göre miktar ve çeşidinin yeniden

belirlenınesiıre, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerde bu talİmatlara göre lıareket edilmesine.
diğer kurunı ve kurulı-ışlar için alınan kararın uygulamasına.

İŞ bu kararın ilgili kururı-ı ve kı-ıruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunaır
kurı.ııı Ve kıırultışlar taraflı-ıdan uygulaıı-ıanın takip edilmesiı-ıe, alııraı-ı kararlara uymayan
VataıldaŞlarlnlzln tJıııuıni Hıf2ıssıhha Kanunu'nlın 282'nci maddesi gereğince iciari para cezası
verilesi baŞta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kaırunun ilgili maddeleri gereğince işleın
YaPılmasıııa. konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'ı,ıun l95'inci ııraddesi
kapsamında gerekli adli işleınlerin başlatılacağına oy birliği ile karar verilmiştir.
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